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  ظ
 حممد بن عبد ؛والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، احلمد هللا رب العاملني
  .اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني

  
  :أما بعد

  
إين قد تركتكم على ( : > قال رسول اهللا ؛قال ا العرباض بن ساريةفعن 

  . ]١ [) إال هالكيمثل البيضاء، ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها بعد
  

 أن يقدموا هذه الرسالة النفيسة "منرب التوحيد واجلهاد"يسر إخوانكم يف فإنه ل
، "األجوبة املفيدة ملهمات العقيدة"بعنوان  واليت هي :للشيخ عبد الرمحن الدوسري 

 اليت القضايا من هامفيها عدد ، تناول يئة سؤال وجوابعلى ه :وقد صاغها الشيخ 
  .يتوجب على كل مسلم أن يفقهها

  
وحنب أن نشري إىل أن النسخة اليت اعتمدناها هي النسخة الصادرة عن دار األرقم 

، وهي نسخة ضعيفة من جهة التنسيق واإلخراج،  هـ١٤٠٢طبعة األوىل  ال/يف الكويت 
خطاء املطبعية، حيث تكررت الكثري من االسئلة يف اكثر من كما اا حتوي الكثري من اال

  .موضع
  

   .   وإزالة املكرر منها، وتصحيح األخطاء،وقد حرصنا على مراجعتها
  

  .نسأل اهللا أن ينفع ذه الكلمات، وأن جيعلها عونا لعباده التباع سبيله على بصرية
  
+               
_.   

  واحلمد هللا رب العاملني
 

                                                 
  ٤٩راوه ابن ايب عاصم يف كتاب السنة، برقم ) ١
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  ترجمة الشيخ عبد الرحمن الدوسري
  العالمة الذي سبق زمانه

ا ، وقد امتأل وعيا وإدراك الرمحن الدوسري شخصية غري عاديةكان الشيخ عبد
وقد كان منوذجا فريدا يف الصرب . . اإلسالم واختراقهم الصف اإلسالميملخططات أعداء 

  .وحتمل املشاق يف سبيل إيصال هذه الدعوة املباركة 

 
الرمحن بن حممد بن خلف بن عبداهللا الفهد آل نادر الدوسري من أسرة  الشيخ عبد

  . نسبة إيل بطن من قبيلة الدواسر.  من قبيلة الوادعنياملشهورة" السليل" هم أمراء بلدة 

هـ عاصمة القصيم وسافر به والده إىل ١٣٣٢ولد الشيخ يف مدينة بريدة عام 
  . بعد شهور قليلة من مولدهويتالك

ويف حملة من حارات الكويت ،  يف بيئة صاحلة حمافظة على الدين :نشأ الشيخ 
 بيئة صاحلة حيض الناس فيها بعضهم بعضا على ، ويف"املرقاب"يسكنها النجديون تدعى 

اخلري والفضيلة ويتعاونون على الرب والتقوى يأمترون باملعروف ويتناهون عن املنكر نشأ 
  . شيخنا

 ألا مدرسة ،طلب العلم يف مدرسة املباركية وكان امسها مطابقا ملعناها يف السابق
قامت املدرسة املباركية يف أول . الرمسيةأهلية ال عالقة هلا باحلكم ومل ترتبط باملناهج 

  .نشأا مقام بعض املعاهد والكليات العلمية الدينية يف البالد السعودية

حفظت القرآن الكرمي يف : ( قوله:يروى عنه ، كان سريع البديهة حافظا
  ).شهرين، انقطعت عن الناس وأغلقت علي مكتبيت ومل أخرج منها إال للصالة

 
ه  الشخصية شديدا يف احلق مع احلكام والوالة متواضعا مع إخوان قوي:كان 
قد ، ته يف احلق فقد كان رقيق القلب كثري البكاءورغم قوة شخصيته وشد، وتالميذه

وقد ، نه مع ذلك فقد كان متقنا للعربية لك، بعض الصعوبة يف النطق:عرف عنه 
  .ة إىل العلوم الشرعيةأعجب كل من مسع كالمه إحاطته بكثري من علوم عصره إضاف
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: 

 من املدرسة املباركية مسلحا بسالح العلم واملعرفة وأخذ يطلب العلم :خترج 
 فقرأ على الشيخ عبداهللا بن خلف الدحيان الفقه والتوحيد والزمه سنتني ،من كبار العلماء
 فقرأ عليه والزمه مدة ،لرمحن الدويشا  كما أخذ عن الشيخ صاحل بن عبد،وتأثر به كثريا

  .طويلة يف مسجد ابن محود يف حي املرقاب بعد الصالة
  

 
 ملا توىل مجال :ومن أمثلة فراسته ،  ذا فراسة قوية وكان بعيد النظر:كان 

وعال صراخه بتحرير األمة العربية من االستعمار ، م١٩٥٤الناصر رئاسة مصر عام  عبد
 فوق املنابر :حذر الشيخ ،  إسرائيل ورجيه بالباطل من الوعودوحترير فلسطني من

 فعاداه كثري من الناس ونوى أحد أقربائه إحلاق الضرر به ،ويف االس من خداع الرجل
 ، وذلك بعد نكسة حزيران،الناصر وانكشافه للناس وبعد تبني حقيقة عبد. فأراد أن يقتله

  . ذي نوى إحلاق الضرر بهأخذ الناس يعتذرون له وبالذات ذلك ال

: هـ١٣٩٩ قد صرح يف حماضرة ألقاها يف معهد الرياض العلمي عام :كان 
إنه إذا كانت حرب فسوف تكون نكسة لألمة اإلسالمية وتذهب الضفة الغربية (

  ). واجلوالن وسيناء وحتصل بعد ذلك مفاوضات للحصول على االعتراف وتبدأ به مصر

يخ اجلليل ونكس طواغيت القومية العربية رؤوسهم ولقد حصل ما توقعه هذا الش
  .أمام هذا اخلزي والعار وهذه نتيجة االحنرافات عن طريق النور والذكر احلكيم

بل إن الشيخ توقع حرب اخلليج األخرية وتوقع أن تستعني دول اخلليج باألمريكان 
ل يف أحد وكالمه هذا مسج. من أجل عدوان بعثي ودعا اهللا أن ال يشهد ذلك اليوم

  .أشرطته

 
عن الوظائف اليت تقيده عن طلب العلم وقد تطوقه عن قول  :عزف شيخنا 

  . احلق واجلهر به



 
 
 

    منبر التوحيد والجهاد                           األجوبة المفيدة لمهمات العقيدة     

٤ 

فوجد والده يعمل بالتجارة فشاركه هذا العمل احلر فكان معه يوزع جتارما من 
واستمر . ة يف جندأنواع األقمشة وأدوات القهوة وغريها داخل الكويت وخارجها وخاص

ولكنه مل يتفرغ ملنافسة التجار ألن ، مع والده حىت شعر يف نفسه القدرة فآثر االستقالل
العلم غلب على نفسه فقنع مبا يفتح اهللا عليه به دون طمع مع أنه من أعرف الناس بأصول 

  .التجارة

 
 البحرين الشيخ وهناك مسع عن شيخ.  إىل البحرين لقصد التجارة:سافر الشيخ 

 فأخذ الشيخ عبدالرمحن يدرس عنده فرأى الشيخ قاسم بن مهزع :قاسم بن مهزع 
الشيخ  فاستفاد، نباهته وذكاده وحرصه على طلب العلم فربط معه رباط الشيخ مع تلميذه

  . الرمحن من الشيخ ابن مهزع فائدة كبرية وخاصة يف علم التفسري عبد

الرمحن بأن يكثر من قراءة تفسري القرآن   عبد أمر الشيخ:وقيل إن ابن مهزع 
مث رجع الشيخ من البحرين إىل الكويت حيمل من بضاعة العلم أكثر مما حيمل من . الكرمي

  .بضاعة التجارة

 
كان الشيخ واعظا يف كافة مساجد الكويت يرشد ويعلم ويرد على بعض األخطاء 

  .وخاصة يف العقيدة

لقدمية مثل جملة اإلرشاد ويكتب النشرات ويشارك يف وكان يكتب يف الصحف ا
  .الندوات اخلاصة والعامة

  

 
كان للشيخ مكتبة كبرية تضم أمهات الكتب الدينية واألدبية العقائدية والسياسية 

وتضم كذلك كتبا لنخبة من العلماء يف عصره وخاصة األزاهرة الذين . والتارخيية
املفيدة ، وكان طلبة العلم يترددون عليه بالدراسة أو باألسئلة، يينيدرسون يف املعهد الد

فكان جملسه أشبه ما يكون بقاعة من قاعات كليات الشريعة يف يومنا ، املشكلة عليهم
  .احلاضر
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 ولكن مع هذا ،وسكن الرياض، هـ١٣٨١ من الكويت عام :هاجر الشيخ 

  .عمال التجارية وللوعظ واإلرشاد واحملاضرات يتردد على الكويت لأل:كان 
  

 
حياضر يف الكليات والثانويات واملعاهد واملتوسطات ويكشف  :كان 

للمدرسني والطلبة نشاط احملافل املاسونية وآرائهم وخمططام ويشرح بروتوكوالم 
  .الصهيونية

وكانت األسئلة من قبل ، ة متضلعا يف كشف املخططات املاسونية العاملي:كان 
املدرسني والطالب تنهال عليه فيجيب على بعضها شفاها وعلى البعض اآلخر يف 

  .الصحف اليومية مثل جريدة عكاظ واملدينة والبالد

 يوزع الكتب جمانا على حسابه اخلاص على املكتبات العامة واألهلية :وكان 
 خمططات احملافل املاسونية ومكتبات املدارس والكليات وخاصة الكتب اليت تكشف

، "الغارة على العامل اإلسالمي"، "اخلطر اليهودي"، "أسرار املاسونية"والصهيونية مثل؛ 
  ). قولوا احلق مهما يكون! ال تكونوا كخياش: ( لتالمذته:وكان يقول ، وغريها

 يتجول يف أحناء اجلزيرة العربية يلقى احملاضرات يف املدن املهمة مثل؛ :وكان 
  .طائف، مكة، املدينة، بريدة، الرياضال

وال غرو فهذه صفات ،  مواسيا للفقراء حدوبا على األيتام واألرامل:وكان 
  .العلماء الذين يريدون وجه اهللا يف أعماهلم ال يلهيهم عن ذلك جاه وال مال وال ولد

لسعودية مثل جملة البعث وكانت له اليد الطوىل يف نشر االت اإلسالمية يف ا
اهلندية وجملة اتمع الكويتية والدعوة املصرية وكان حيث الوزارات ، إلسالميا

واملؤسسات والكليات والقوات املسلحة يف اجليش السعودي من أفراد وضباط وجنود 
  .باالشتراك فيها
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  إىل األردن والعراق والبحرين للوعظ واإلرشاد وتنبيه املسلمني:سافر الشيخ 

 ينوي السفر إىل كينيا وأوغندا وترتانيا :وكان . من اخلطر املاسوين اليهودي العاملي
وكان يأمل يف السفر للدعوة إىل اهللا إىل مصر ولندن واخلليج . ولكن مل يرد اهللا له الذهاب
ولكن شاء اهللا سبحانه وتعاىل أن تعاجله منيته دون حتقيق هذه ، العريب والسودان واهلند

  .الدعويةالرحلة 
  

 
.  إىل جند كانت املاسونية تلعب بوسائل املناهج التربوية:قبل أن ينتقل الشيخ 

فلما نظر إىل املنهج نظرة فهم وتدقيق على ضوء العقيدة الصحيحة انبهر من بعض املواد 
معة يف اجلامع  بعد صالة اجل:ويف إحدى اجلمع قام الشيخ ، املدسوسة على اإلسالم

الكبري بالرياض فتكلم عن خطورة احملافل املاسونية ووسائل تالعبها وخطورا على العامل 
وكان من احلاضرين يف هذا اجلامع . مث حتدث عن واضعي املناهج وتالعبهم ا، اإلسالمي
 فما أن وصل إىل قصره حىت أمر ،الذي أحرجه كالم الشيخ، العزيز  فيصل بن عبدامللك
فغريت ، زير املعارف بتكوين جلنة لبحث املناهج وتغيريها وجعلها على النمط اإلسالميو

يف أحناء اململكة بفضل اهللا مث بصراحة وشجاعة الشيخ الذي تكلم بصدق وإخالص 
والذي مل يكن يعرف النفاق وامللق كما نرى اليوم من بعض علماء السوء واملناصب 

  .والتشريفات
  

 
 متضلعا يف التفسري وخاصة حني كان يدرس عند الشيخ ابن :كان الشيخ 

صفوة اآلثار "وكان قد شرع يف التفسري مبتدئا سورة الفاحتة بعنوان . :مهزع 
. نشره يف جملة البعث اإلسالمي اليت تصدر باهلند" واملفاهيم من تفسري القرآن الكرمي
  . واستمر يف نشر تفسريه لعدة سنوات

قة من ترتيب وزارة اإلعالم السعودية بعنوان تفسري القرآن الكرمي دف ويف مساب
إذاعة التفسري يف إذاعة الرياض وإذاعة القرآن الكرمي جاء ترتيب الشيخ األول بني 

مع "على إثر ذلك أخذت إذاعة الرياض تنشر له حلقات كل يوم بعنوان . املتقدمني
واخر سورة املائدة، ويبلغ تفسريه هذا من أول وقد وصل الشيخ يف تفسريه إىل أ، "التفسري

  . الفاحتة إىل أواخر املائدة عشرين جملدا أو حنوها إذا طبع
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 يتميز يف تفسريه فكان يعطي اآلية حقها من عقيدة وعبادات :وكان 
، ومعامالت وأخالق وسياسة ويرد على املالحدة والطواغيت باآليات والذكر احلكيم

  . ؤثرة ودحض املبادئ اهلدامة كالشيوعية واملاسونيةوفيه أدق اإليضاحات امل

 كاللؤلؤ املكنون يف ،فأقبل العلماء وطلبة العلم يستمعون ويسجلون هذا الكرت
  .تفسري كتاب رب األرباب

: 
 مبرض داخلي كان يشتكي منه منذ سنني مع إصابته مبرض :أصيب الشيخ 

أخذت منه أكثر وقته فكان ينسى  األطباء ولكن الدعوة :السكري وكان يراجع 
  . مواعيد األطباء وال يراجع إال بعد شهور

وملا زاد عليه املرض سافر إىل لندن للعالج وللدعوة فأوصاه الطبيب اإلجنليزي 
بالراحة لكنه آثر اخلطابة فخطب يف املركز اإلسالمي يف لندن خطبة رت ا مجهرة 

  .املصلني

وم يوم عشرة من ذي القعدة ه األجل احملتوأخريا اشتد عليه املرض فوافا
فحملت جنازته إىل الرياض وقد كان حب الناس له عظيما وتأثر الشباب ، هـ١٣٩٩

 ، وبرز ذلك أثناء تشييع جنازته حيث حضر مجع غفري يقدر عددهم باثين عشر ألفا،به
  .]٢[ احتشدوا يف اجلامع الكبري بالرياض

  

  

  

  

  

                                                 
ذي عبد الرمحن الدوسري؛ العالمة ال"بتصرف يسري عن مقالة نشرت يف جملة الشرعية، حتت عنوان  )٢

  ".سبق زمانه
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  مقدمة الناشر
 ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات ،مده ونستعينه ونستغفرهإن احلمد هللا حن

 ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا ، من يهده اهللا فال مضل له.أعمالنا
  . وأشهد أن حممداً عبده ورسوله،وحده ال شريك له

  :أما بعد

يداً  رمحةً واسعة قد نشر كتيباً مف:كان الشيخ عبد الرمحن حممد الدوسري 
 وصاغه على شكل أسئلة وأجوبة مبسطة ليسهل ،"األجوبة املفيدة ملهمات العقيدة"امسه 

  .فهمه ودراسته

 ، فيما يتحدث أو يكتب كان يربط قضايا العقيدة بواقعنا املعاصر:وكعادته 
وهلذا جيد القراء أسئلة . . وجتاربه واسعة يف هذا املضمار،وال غرابة يف ذلك فباعه طويل

  :علمانيون والفَسقَةُ من إثارا كقوهلميكثر ال

  .إرادة الشعب من إرادة اهللا !
  .الدين أفيون الشعوب !
  .الدين سبب الطائفية والشقاق !
  .الدين هللا والوطن للجميع !

 مث يهتك ، يف ردوده من القرآن والسنة وأقوال علماء خري القرون:وينطلق 
  .وعبارة سهلة مبسطة ، وأسلوب ممتع شيق،ستار الباطل بأدلة عقلية مقنعة

وعندما عقدنا العزم على إعادة نشر هذا الكتيب رأينا أن نضيف إليه أسئلة 
فبعد كل حماضرة كان يتلقى أسئلة من الشباب .. .وأجوبة أخرى كان يهتم ا كثرياً
 وجييب على املهم منها مث ، مث حيتفظ ذه األسئلة،الذين يستمعون إىل وعظه ودروسه

وعندما كان يسئل عن سر إهتامه ذه األسئلة . . ألحاديثه يف املستقبلجيعل منها مادة
 ونرشد أبناءنا إىل ، هذه مشاكل شبابنا اليت تشغل باله وعلينا أن نتصدى حللها؛كان يقول

 وحسن ، طريق الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء،الطريق املستقيم
  .أولئك رفيقاً
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 ، ونرجو أن ينفع اهللا به شباب هذه األمة،م الكتاب يف شكل جديدويسرنا أن نقد
  .وجيعله يف صحائف أعمال كاتبه

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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الرسل إليهم احلمد هللا الذي خلق اجلن واإلنس ليعبدوه خملصني له الدين وأرسل 
 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك .وأنزل الكتب عليهم هلدايتهم بنور العلم واليقني

 .له امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار القهار الواهب الرزاق ذو القوة املتني
آله األتقياء  صلى اهللا عليه وعلى .وأشهد أن حممداً عبده ورسوله الصادق الناصح األمني

  : أما بعد.املخلصني وسلم تسليماً كثريا إىل يوم الدين

فهذه مجل مفيدة مما تصورته وخلصته من مفهومايت عن العقيدة اإلسالمية اليت هي 
 واحملسنني . وهي وظيفة املؤمنني الصادقني مع رب العاملني.توحيد األنبياء واملرسلني

  .>التصرف يف مرياث سيد املرسلني 

ضعتها على طريق السؤال واجلواب تقريباً إلفهام الطالب واقتداء بتعليم وقد و
  . لصحابة النيب األحباب حيث ترتل بذلك من عند رب األرباب×جربيل 

  .وإين أضعها أمانة يف أعناق األساتذة ليحفظوها ويرعوها حق رعايتها فيدرسوها

 يف عنق كل من وصلت ويف احلقيقة إا وغريها من الكتب الدينية الصحيحة أمانة
إليه أن يعيها ويبلغها للناس ليظفر من احلي القيوم بثمرة الدعوة اليت دعا ا نبيه عليه 

  .]٣[رض عن اهلدى أو كامته عن األنام الصالة والسالم من حصول اللعنة والوعيد للمع

وأسأل اهللا جل وعال أن يسمعها خالصة لوجهه الكرمي وأن يرزقها من يفهمها 
ها وجيزل له األجر العظيم وجيمعين مع أحباب حممد العاملني بسنته الناشرين لدعوته ويعلم

  .يف جنات النعيم

 نعم املوىل ونعم النصري والرقيب ،وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب
  .واحلسيب

 
                                                 

 ).األجوبة املفيدة ملهمات العقيدة(ومسيتها ) ٣
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  األجوبة املفيدة للمهمات من الدين والعقيدة
 
أي يعبدوه ويوحدوه يف ألوهيته وربوبيته وال ، هو واجب اهللا على بين اإلنسان 

  ._+ لقوله تعاىل ،يشركوا به شيئاً
  

 
هللا وتزكيتها بطاعته وشرف أخالقها وعفة  حترير النفوس من رق العبودية لغري ا
 ، واتقاد نار الغرية والغضب هللا نصحاً وإخالصاً له وصدقاً معه، بالتزام حدوده،جوارحها

 فينصرها اهللا كما كتب على نفسه بذلك حقاً تكرماً منه ،حبيث تندفع به إىل جهاد أعدائه
  ._+وفضالً 

  
 
عبودية شرعية)٢( عبودية كونية )١( : هلا معنيان .  
  

 
 العبودية الكونية يدخل فيها مجيع اخلالئق مؤمنهم وكافرهم حىت إبليس اللعني 
+القائل     _، وقال تعاىل +       

_.  
  

 
واعترف ، هي اليت من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب: العبودية الشرعية 

  ._+لى أهلها بقوله إبليس بأن ليس له سلطان ع
  

 
 هم القائمون جبميع شرائع اإلسالم قوالً وعمالً وتبليغاً وهم اآلمرون باملعروف 

  .والناهون عن املنكر املتواصون باحلق والصرب واحلافظون حلدود اهللا
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الدين مبعناه الصحيح هو ما كان خالصاً هللا وعلى وفق أمره وذلك :  
 وحركاته وسكناته هللا  بأن ال يكون املرء عبداً إال هللا حيث يكون مجيع سعيه

  .رب العاملني
فيخرج عن الصراط ، فال يعبدوه باألهواء والبدع، أال يعبد اهللا إال مبا شرع 

 فابتغوا ،غضوب عليهم الذي تنكبوا عن احلق بعدما عرفوهاملستقيم وينخرط يف سلك امل
 أو ينخرط يف سلك الضالني الذين ،غري اهللا حكماً وشرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا

 وهلذا أوجب اهللا على عباده ،جهلوا احلق ومل يطلبوه من مصدره فاتبعوا خطوات الشيطان
 صالم ألم يسألونه فيها اهلداية إىل قراءة سورة الفاحتة يف كل ركعة من ركعات

الصراط املستقيم ويتضرعون إليه بإخالص العبادة له واالستعانة به فهي كعهد جيدده 
  .املسلم مع ربه كل ما يقف بني يديه

  
 
ذلك الصراط الذي رمسه جلميع عباده يف ، هو صراط اهللا الذي ال عوج فيه 

  . لسان رسله عليهم السالمكتابه وعلى
  

 
 إننا معشر األنبياء أبناء ( :>  ليس بينهم تفاوت يف أصل الدين والعقيدة قال

  ".اإلسالم" فدين األنبياء واملرسلني مجيعاً ،)عالت وديننا واحد
+قال نوح              

_.  
+وقال إبراهيم يف سورة األنعام   ...   

_.  
  ._+وقال يوسف داعياً ربه 

  ._+وقال اهللا يف إبراهيم 
+ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب           

_.  
  ._+وقال موسى 
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  ._+وحواريوا عيسى قالوا 
+وعيسى أوصى بذلك فقال          

_.  
 ،فالذي يزعم إنه مسيحي وال يؤمن مبحمد ويتبع اإلسالم هو مكذب بعيسى

 وكذلك من زعم إنه ،ولذلك يطالب باإلسالم أو دفع اجلزية عقوبة على تكذيبه لنبيه
  .يهودي

  
 
 اإلحسان)٣(ميان  اإل)٢( اإلسالم )١( ثالثة .  
  

 
هو االستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة واخللوص من الشرك .  
  

 
 ًهو أن جيعل اإلنسان ندا من دون اهللا أيا كان من حجر أو شجر أو بشر حيا 

ء أو رجاء أو خوف أو  من حب وتعظيم ودعا،أو مقبوراً يتأهله بأي نوع من أنواع العبادة
 وكذلك االحتكام إىل غري حكم ،إنابة أو خشية أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو غري ذلك

 كما ،اهللا رغبة أو قبوالً ملا أحله األحبار والرهبان أو الرؤساء السياسيون أو الروحانيون
 ،)اًإنا مل نتخذهم أرباب: (> ورد يف حديث عدي بن حامت املشهور حينما قال للنيب 

أو ليس حيلوا لكم احلرام فتستحلوه وحيرموا عليكم احلالل فتحرموه : (> فقال له النيب 
  ).فتلك عبادم: ( قال،بلى:  قال،)؟وتطيعوهم مبا يأمرون

  
 
ويطلق على اهللا جل وجالله ألنه املالك الرزاق ، الرب هو املريب واملالك 

 املريب جلميع خلقه بنعمه الظاهرة والباطنة واملنمي فيهم مجيع املتصرف اخلالق الوهاب
 واإلله هو الذي تأهله القلوب باحلب ،القوى واألحاسيس واحلافظ هلم حفظاً شامالً

  .واإلجالل والتعظيم ولذلك كان التأله لغري اهللا شركا
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إذ ال يليق جبالله وعظيم جنابه أن ، يلزم أن يكون ملكاً مطاعاً من مجيع خلقه 

 فال بد أن تكون فيه صفات امللوكية الكاملة من األمر والنهي ،يترك اخللق سدى ومهالً
 ،والتشريع وضبط اخللق حبدود ونظام وأن يبعث الرسل ويرتل الكتب ويقيم احلجة عليهم

، بل هو أيضاً جلكي ينتقم من أصحاب املخالفات بشق عقوباته املتنوعة العاجل منها واآل
 ،يؤيت امللك من يشاء ويرتع امللك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاءمالك امللك، 

  .كما نص على مجيع ذلك يف القرآن
  

 
ونبيه)٣( ودينه )٢( معرفة العبد ربه )١( : هي ثالثة  <.  
  

 
ًتوحيد األمساء )٣( توحيد األلوهية )٢(حيد الربوبية  تو)١( : ثالثة أيضا 
  .والصفات
  

 
 يعرفه بآياته وخملوقاته وآثار قدرته الظاهرة يف كل شيء وسلطته القاهرة لكل 
 ومن خملوقاته السماء واألرض وما بث ،ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، شيء

ع لنا فيهما من كل مادة وسخر لنا من البحار واألار وما هيأه دوا أ وم،فيهما من دابة
  .من وسائل الرزق يف مجيع ذلك

  
 
 هو توحيد اهللا جبميع أفعاله من اخللق والرزق وإنزال املطر واألمانة واإلحياء 

نوع من التوحيد  وهذا ال،وتسخري مجيع األفالك وإمساك السموات واألرض من الزوال
 فلم ، كما أعترف به كفار قريش وغريهم،يعترف به اليهود والنصارى ومجيع امللل

 مما أبيح قتاهلم ألجله وأبيحت ، ألخالهلم بالنوع الثاين وإشراكهم فيه،ينفعهم إعترافهم
  .أمواهلم وسبيهم

  
 
 منمما يما يفعلونه  هو توحيد اهللا من عباده جبميعومما شرع هلم من ،و 

 وهذا النوع هو الذي جحده الكفار وخاصموا رسلهم من ،العبادات اليت تعبدهم ا
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 فأوجب اهللا جهادهم وأباح دمائهم وأمواهلم إلخالهلم ذا الواجب العظيم الذي ،أجله
صروهم  وأمر اهللا رسوله واملؤمنني إىل يوم القيامة أن يقاتلوهم وحي،عليه مدار التوحيد

  .ويقعدوا هلم كل مرصد حىت يقيموا هذا األصل العظيم حبب وإخالص
  

 
لسنة املطهرة من صفات اهللا تعاىل؛  هو اإلميان بكل ما ورد يف القرآن الكرمي وا

 بال > بأن نصفه ا كما وصف نفسه وكما وصفه به رسوله ،صفات ذاته وأفعاله
 ألن ذلك خروج ا عن ، تعطيل وال تشبيه وال متثيل وال حتريف وال تأويلتكييف وال

+حقيقتها إىل امليل واالحلاد يف معانيها واهللا يقول     
_فجعلهم اهللا مفترين بذلك .  

  
 
وحتقق بامتثال أوامره ، جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه قوالً وعمالً هي اسم 

  .واجتناب نواهيه وتعظيم شعائره والوقوف عند حدوده عموماً
  

 
 الدعاء واإلنابة واخلوف والرجاء واخلضوع والرغبة : ومن أمهها،ةريهي كث 

 والتوكل والتأله باحملبة والتعظيم والذبح والنذر والرهبة واالستعانة واالستعاذة واالستغاثة
 ، فيجب اإلخالص هللا جبميع ذلك،والصالة والصدقات والصوم واحلج واجلهاد وغري ذلك

ومن صرف شيئاً منها لغري اهللا فهو مشرك غري حمقق لإلخالص وال ملتزم مبدلول 
  . كما سيأيت،الشهادتني
  

 
اء قوله تعاىل  دليل الدع+       _، +

           _، 
+ودليل اإلنابة قوله تعاىل   _، ودليل اخلوف والرجاء قوله تعاىل 

+   _، وقوله +     _، 
+ودليل اخلشية قوله تعاىل   _، +    

_، ودليل اخلشوع والرغبة والرهبة قوله تعاىل +    
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_، كم اإهلاً ( قائالً > ومن السنة حديث حصني بن املنذر املشهور إذ سأله النيب
من لرغبتك ف: ( فقال له الرسول، ستة يف األرض وواحد يف السماء، سبعة: قال،)؟تعبد

+ ودليل االستغاثة واالستعانة قوله تعاىل ،الذي يف السماء:  قال،)؟ورهبتك 
 _، ودليل االستعانة قوله تعاىل +   _، +  

_، ودليل التوكل قوله تعاىل +_، ودليل التأله باحملبة 
+قوله تعاىل 

 ِ.._،عاىل  ودليل الذبح والنذر والصالة والنسك قوله ت+   
  .._،من ذبح : (>  ه وقول

وحترمي القرآن ما أهل لغري اهللا به من ذبح أو نذر وصفه اهللا يف سورة ، )لغري اهللا فقد أشرك
  . والنصوص يف ذلك كثرية)فسقاًرجساً أو (األنعام بأنه 

  
           

 
 وجعله عبداً ملا أحب ودعى عليه بقوله> أوضح اهللا حكمه على لسان نبيه : 

 تعس ،تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد اخلصيمة(
+ وقال تعاىل ،) وإذا شبك فال أنتفش،نتكسوا     

_ وقال +_.  
  

 
يسعى بالصالح ، جندياً له فيها، واجبه أن يعترب نفسه خليفة هللا يف أرضه 
 ويبذل غاية جهده وما ميلك لتكون كلمة اهللا هي العليا وكلمة الكفر هي ،واإلصالح
 ، ويعترب نفسه مسؤوالً أمام اهللا عما حيدث يف األرض من كفر وظلم وفساد،السفلى

تسخري مجيع ما يقدر عليه من املواد يف مجيع فيكرس مجيع جمهوده لالستعداد بالقوة و
 الذي ينقذ به البشرية من الضالل والدمار واالحنالل ،العوامل هلذا الغرض السامي النبيل

 غري متلبس باألثرة ،وحيررها من عبودية بعضها البعض ويزكي نفوسها بالتقوى والصالح
 متبعاً هلدى ،لى منهاجهموهذا هو مبدأ الرسل ومن سار ع،وال طامع يف منصب أو لقب 

 ، ومن أحنرف عنه أو قصر فيه كان مفرطاً يف جنب اهللا خارجاً من طاعته مفترياً عليه،اهللا
  .ومتعرضاً لعقوباته الشرعية والقدرية
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 هي ما شرعه من إقامة احلدود والقصاص والتعازير من رجم الزاين أو جلده 

رق أو تعزيره ونفي احملاربني واملفسدين أو قطع أيديهم وأرجلهم من خالف وقطع يد السا
  . إىل غري ذلك من التعازير العامة،أو صلبهم أو قتلهم معه

  
 
 هي ما يعاقب به أصحاب املخالفات الذين مل يطهروا منها بإقامة احلد أو 

 العقوبات الدنيوية املادية واملعنوية من اخلوف واإلزعاج  بشىت،التعزير أو اإلنابة إىل رم
املروع واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وإنزال اجلوائح السماوية واألرضية 

 وتسليط البعض على البعض باً وإرهاباً وقصفاً ،من صواعق وأعاصري وزالزل وبراكني
مان العلم النافع وحرمان الرزق أو حمق  وحر، كما هو املشاهد احملسوس،ورمياً وإبادة

 والنقص من ، وإعماء بصريته، وسلب العبد ألقاب املدح والشرف وإبداهلا بالعكس،بركته
 وجعله ينفق أمواله فيما ال طائل حتته من اإلسراف ، وإنسائه لنفسه كما نسي ربه،عقله

مبا يصرفه ويبذره من  اليت جتعل عدوه يتقوى عليه ،والبذخ وصرفها يف الشهوات املهلكة
 وغري ذلك من إزالة نفوذه حىت على أوالده ، حىت يتسلط عليه فيغلبه لشدة تفريطه،املال

 تلك الغرية ، وإذهاب الغرية احملمودة من قلبه،وأهله الذي ينفق عليهم ويكدح من أجلهم
 ،اليت هي صالحه وفالحه حبيث يفقدها كاحليوان أو كالديوث من حيث ال يشعر

 إىل غري ذلك مما وقع به املفرطون يف ،ط شياطني اجلن واإلنس عليه وتعريضه للفنتوتسلي
  .جنب اهللا يف هذا الزمان

  
 
  عبادة اهللا شاملة جلميع نواحي احلياة ال جيوز للمسلم املؤمن أن يقتصر منها

ب أن حيقق عبودية اهللا ويطبق شريعته على على نوع دون نوع أو ناحية دون ناحية بل جي
 يف املسجد واملرتل والطريق والسوق واملصنع واملتجر والدائرة ،نفسه يف كل شأن وميدان

واملؤسسة واحلضر والسفر وأن يكون مستقيماً على طاعته والتزام حدوده يف منشطه 
غىن فمن أخذ ومكرهه وعسره ويسره ملتزماً للحق يف حال الغضب والرضا والفقر وال

بشيء يف وقت وطرحه يف وقت أو عمله يف مكان وتركه يف مكان أو قدم على شريعة 
ربه ما واه نفسه أو مييل إليه من أوضاع البشر الذين حيبهم ويقلدهم فهو مشرك يف هذه 

  .الناحية خمل بعبودية اهللا حبسب ذلك
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١٨ 

 
والدليل قوله تعاىل ،ر بالطاغوت واإلميان باهللا هو الكف +    

     _، وقوله +     
_.  

  
 
بل هو أسم جنس يتناول كل من اتصف بصفة ، ليس علماً على شخص معني 
 : يقول العرب، وهو جماوزة احلد، والطاغوت يف أصل اللغة مشتق من الطغيان،الطاغوت

 إذا ارتفع )وطغى املاء( ،ماؤه حافيت الوادي وفاض من بني جوانبه إذا جاوز )طغى السيل(
+ كقوله تعاىل ،مده وفيضانه عن قامة اإلنسان حبيث يغرقه     

_،فكل من ، فكل من جتاوز حده املأمور به شرعاً واملخلوق ألجله فهو طاغوت 
 وكل من عبد من ،ين ما مل يأذن به اهللا ودعى الناس إليه فهو طاغوتشرع له من الد

عبود حجراً أو شجراً أو قرب صاحل،  فإن كان امل،دون اهللا وهو راض فهو طاغوت
 والذي قد يتكلم وخياطب الزائرين الداعني له أحياناً ،فالطاغوت الشيطان املزين هلم ذلك
 ومن ،ن حكم بغري ما أنزل اهللا فهو طاغوت وكذا م،ليفتنهم فيه ويغويهم عن التوحيد

دعا إىل بدعة أو انتحل مذهباً أو مبدءاً خمالفاً مللة إبراهيم وشريعة سيد املرسلني فهو 
 وتزداد شناعة احلكم عليه حبسب قوته ودعوته إىل ذلك والتسلط على الناس ،طاغوت

 اهللا وعكسه بقوة القهر  أو تسلطه على الناس بتحليل ما حرم،لتنفيذ مذهبه وتعزيز مبدئه
  . وهكذا، فهو طاغوت أيضا،والدعاية املغررة

  
 
وجعلها مبثابة وجبات من ، هو الصلوات اخلمس اليت فرضها اهللا على عباده 

 فتقوي ، ويزداد بسببها تأثرهم بقراءة القرآن،الغذاء الروحي تتقوى ا صلتهم برم
  .قيام بنصرة اهللاعزميتهم وينشطون يف ال

  
 
 هي اجلهاد يف سبيل اهللا إلعالء كلمته وقمع املفتري عليه تعظيماً جلنابه وغرية 

  .على حمارمه وغضباً النتهاك حدوده
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٢(  شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا)١( : بين اإلسالم على مخس( 

  . وحج البيت احلرام للمستطيع)٥( وصوم رمضان )٤( وإيتاء الزكاة )٣(وإقام الصالة 
  


 

ًا مسلماً ظاهرا لكن ، جمرد النطق بالشهادتني يعصم دم اإلنسان وماله ويكون 
 حىت يستكمل شروطها اليت ، حياته أو بعد مماته منفعة مثمرةفيما سوى ذلك ال ينتفع يف

 جبميع أنواعه املطلوبة ،تدفعه إىل اإلتيان بباقي األركان وإقامة شعائر الدين وحتقيق اجلهاد
 وقد يقتل شرعاً على اإلخالل ببعض األركان أو ارتكاب بعض املعاصي حبكم ،أو بعضها

  .الردة أو احلد أو التعزير
  

 
القبول املنايف للرد )٣( اليقني املنايف للشك )٢( العلم املنايف للجهل )١( : سبعة 

 احملبة )٧( الصدق املنايف للنفاق )٦( اإلخالص املنايف للشرك )٥( االنقياد املنايف للترك )٤(
  .املنافية لضدها

  
 
كما ، الذي يقتضيه مجيع معاين توحيد األلوهية السابق ذكره هو العلم مبدلوهلا 

 واالندفاع لنصرة ، وطاعته واالقتداء ديه> وتعظيمه >يقتضي أيضاً حمبة رسول اهللا 
  .ما جاء به من احلق جبميع القوى واملاديات

  
 
 ما عن يقني يطمئن قلبه إليه دون تسرب شيء من الشكوك اليت  هو النطق

  .يقوم ببذرها شياطني اجلن واإلنس
  

 
ما مجيع ما ورد من ، هو قبول مجيع ما يلزم من مدلومها حبيث يقبل الناطق 

 الذي ، أو اجلناية عليه بالتأويل الفاسد، دون رد شيء منه>اهللا على لسان رسوله 
  .عهوصفه اهللا بأنه حتريف للكلم عن مواض
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 هو االنقياد حلكم اهللا الذي اعترف حبصر األلوهية له يف هذه الشهادة 

واالستسالم جلميع شرعه الوارد يف كتابه وسنة نبيه كما يستلزم ذلك، دون ترك شيء منه 
  .إنكاراً أو اوناً حبجة املتكاسل الكاذب

  
 
ليس ،در منه مجيع األقوال واألفعال خالصة لوجه اهللا وإبتغاء مرضاته هو أن تص 

 ،فيها شائبة رياء أو مسعة أو قصد نفع أو غرض شخصي أو شهوة نفسية ظاهرة أو خفية
 أو ،أو االندفاع إىل العمل حملبة شخص أو مذهب أو مبدء يستسلم له بغري هدى من اهللا

 كما أن من استسلم هللا ولغريه كان ،يكون مشركاً ألنه بذلك ،يؤثر حمبة غريه على طاعته
  . والعياذ باهللا،مشركاً

  
 
وهو ،ق مع اهللا الذي اعترف حبصر األلوهية له يف هذه الشهادةد هو الص 

 وذلك ببذل اجلهد يف طاعة اهللا وإمتثال أوامره وحفظ حدوده والغرية على ،توحيد اإلرادة
 إذ من نطق ا دون العمل ، دون اون أو فتور،ب له واالنتصار لدينهحرماته والغض

 وقد ، أو مشرك عابد لشيطانه وهوى نفسه،بذلك كان منافقاً خمادعاً هللا ورسوله واملؤمنني
 سواء كان ، فلذا كان الكذب يف أصل العقيدة نفاقاً،كذب قوله بعمله وسوء خطته

  .عملي أشد وأفظع بل الكذب ال،الكذب لفظياً أو عملياً
  

 
ا عن حمبة مقرونة باإلجالل والتعظيم حصر التأله هللا  كما يستلزمه، هو النطق 

 ، وذلك بالقيام جبميع شروط احملبة ولوازمها اليت ال تنفك عنها،جل وعال يف هذه الشهادة
  .بني احملب واحملبوب شرعاً وعقالً

  
 
 ورفض ما يكرهه أو يسخطه )٢( موافقة احملبوب فيما حيبه ويرضاه )١( هي 

 والقيام )٥( ومواالة من وااله ومعاداة من عاداه )٤( وحمبة أحبابه وبغض أعدائه )٣(
 فمن عكس هذه األمور ومل يوافق حمبوبه ،بنصرته والسري فيما رمسه عن حب وإخبات

  . وليس عنده من احملبة سوى الدعوى الفاجرة فهو كاذب يف حمبته،فيها
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إذ من أدعى حمبة ، كالشمس يف رابعة النهار، ويؤيده العقل، هو واضح يف النقل 

 كذلك من ،أحد وهو خمالف له فيما حيب أو ساع فيما يكره فدعواه واضحة للبطالن
 مبغض ألحبابه أو معاد ألوليائه فكذبه أدعى حمبة أحد وهو حمب ألعدائه أو موال هلم أو

  . هذا دليل عقلي ظاهر منضبط،ظاهر مكشوف
+والدليل من النقل قوله تعاىل        

             


               
_، +

       .._، وقوله +     
.._،والنصوص يف ذلك كثرية من الكتاب والسنة .  

  
 
شهادتني معاهد لربه أن ال يتأله أحداً  مجاع األمر فيما تقدم هو أن الناطق بال

 وال يسري يف احلياة على خالف ما ، وال ينقاد حلكم غريه،بأي نوع من أنواع العبادة
 فمن أحب غري اهللا معظماً مستسلماً حلكمه منفذاً لنظامه منقاداً ،شرعه اهللا ورسوله

 ، خائن هللا ورسولهلتشريعه أو عطل حدود اهللا ومل يقم بأوامره وحيافظ على شريعته فهو
+ ويف ذلك يقول اهللا عز وجل ، قاطع صلته حببله املتني،ناقض هلذا العهد العظيم 

_.  
  

 
 فجميع ما ذكر مرتكز على أنه ال بد أن يكون اهللا ورسوله أحب ،كال مث كال 

  . بل أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أمجعني،إىل املسلم مما سوامها
  

؟  
ه وطاعته  هي احلب يف اهللا والبغض يف اهللا واملواالة يف اهللا واملعاداة فيه وإيثار حمبت

 ولذلك ملا أمتحن اهللا إبراهيم بذبح ولده الذي رزقه إياه عند ،على حمبة النفس وحظوظها
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 وفدى ابنه بذبح ، فرمحه وجازاه باخللة، انقاد واستسلم حلكم اهللا،الكرب يف وقت غاية حبه
  . وجعل يف ذريته النبوة والكتاب، وترك له الذكر احلسن،عظيم

  
 
 قوله تعاىل +         

_، وقوله +
                 

..._، إىل قوله +
            _، فجعل اهللا 
  .من مل يتأسى م متولياً عن هديه معرضاً عن ملته فليحذر عباد اهللا من ذلك

  
       

 
 وال ينتفع مع استحسانه  × هو خمل بتوحيد األلوهية مناقض مللة إبراهيم

+ كما قال تعاىل ،وقبوله وتنفيذه ملذاهب الطاغوت بشيء من أعماله  
_،وغري ذلك من اآليات .  

  
 
والقيام ، يرتفع إذا زكى نفسه بطاعة اهللا وشرفها حبمل رسالته وأخذ كتابه بقوة 

 به عليه من  وحسن التصرف فيما أنعم اهللا، والوفاء بعهده،بنصرة دينه ونشر شريعته
 باستعماهلا يف مرضاته وإعالء كلمته وقمع ،اجلوارح واألحاسيس والقوى وسائر النعم

 فإن هو دس نفسه باملعاصي وأساء التصرف فيما أنعم اهللا عليه ونبذ كتابه ،املفتري عليه
 ولذا شبه اهللا هذا ، فقد شابه البهائم،وراء ظهره وتقاعس عن أداء واجبه ومحل رسالته

+ وقال تعاىل ، بالكلب واحلمارالنوع       _، +
_،وشبه غري املنتفع ، وشبه املنسلخ من آياته بالكلب 

  .ا باحلمار الذي حيمل الكتب دون أن يستفيد
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إذ هو من خصال املشركني الذين قالوا ، ال جيوز االحتجاج بالقدر +

.._،والتوبة واالستغفار من ، وإمنا جيب التسليم هللا يف املصائب 
+ قال تعاىل ،الذنوب واملعائب     _، واحملتج بالقدر 
 فال يرضى أن يعتدي ،هاد وهو يف دعواه متناقض ال يطر، أو معائد ملحد،أما جاهل مقلد

هذا قدر ( وال أن خيالف أمره أحد ويقول له ،)هذا قضاء اهللا وقدره(عليه أحد ويقول 
 هذا ، فكيف يعامل اهللا مبا ال يرضاه هو لنفسه،يه أحد وحيتج بالقدر وال أن يلعب عل،)اهللا

 ولو كان االحتجاج بالقدر صحيحاً ملا شرع اهللا العقوبات يف الدنيا ،من أقبح التطفيف
 ،_+ وهو جل جالله ،على أهل املخالفات وتوعدهم عليها بالنار يوم القيامة

+  _،ا يف احلياة فاهللا رزق عبده اهلداية ووهبه مشيئة كاملة يسري ، 
 وإن هو أتبع خطوات الشيطان واختار عبادته من ،فإن سار على اهلداية الشرعية فلح وجنا
  .دون اهللا إيثاراً لشهوته أستحق غضب اهللا

  
 
يريدون من أحد جزاء وال شكوراً ال، املخلصون هللا هم الذين أخلصوا دينهم ، 

 بل مههم بذل النفس ،وغري طامعني يف شيء من حظوظ النفس ورغباا على اإلطالق
 قال ، دون خوف أحد أو مداراته،واملال يف نصرة اهللا بإعزاز دينه تطبيقاً ونشراً وتبليغاً

+تعاىل يف حصر اإلخالص واملخلصني      
_،فما سواهم غري خملص .  

  
 
 هو احلافظ حلدود اهللا الذي ختلص من أمانات التكاليف الشرعية اليت محله اهللا 
 وأدى ما عليه من ،هورأخذ الط وحتفظ يف ،حيح فادى الصالة على وجهها الص،إياها

 وهي كتاب اهللا ؛ وحفظ األمانة الكربى، وحفظ أمانة اهللا بصومه وحجه،حقوق املال
  .الذي هو حبله املتني يف عنق كل مسلم

 واستهان بباقي ، هو من أضاع الصالة وأتبع الشهوات وأمهل الطهارة:واخلائن
 ومل تأخذه الغرية ، ومل يهتم بشؤون املسلمني،ء ظهره ونبذ كتاب اهللا ورا،شعائر اإلسالم

  .يبايل بتعطيل شرعه وحدوده  ومل،لدين اهللا والغضب النتهاك حرماته
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 إن اهللا حصر صفة السفاهة حصراً فيمن تنكب عن ملة إبراهيم ورغب عن 

+ال  إذ ق،شريعة حممد  _، وشبه من مل ينتفع 
 وحصر صفة الضالل فيما سوى ،)بالكلب( ومن انسلخ من آياته ،)باحلمار(بالقرآن 
 فمن مدح من ذمه اهللا من أولئك فهو ، وجعل لإلميان مقاييس وموازين توزن به،اهلدى

 فكل منحرف عن تعاليم اإلسالم معطل حلدوده حمتكم إىل غري شريعة ،متعد حلدود اهللا
ال ( ففي احلديث ، مهما كان،اهللا ال جيوز وصفه بأي لقب من ألقاب املدح والشرف
 وأي فاسق أعظم فسقاً ممن ،)تقولوا للفاسق سيداً فإنه يكن سيداً فقد أسخطتم ربكم

ه اهللا من املبادئ واملذاهب املادية احلديثة ابتغى غري اهللا حكماً وشرع له ما مل يأذن ب
  .املرتكزة على الفلسفة الغربية بإحياء من الصهاينة

  
 
ًقال تعاىل يف ، وهو نوع من أنواع الشرك ألنه إفتراء على اهللا، ال جيوز قطعا 

+وصف املشركني            _، فال 
+ قال تعاىل ،يبهيجيوز حترمي احلالل وال طرحه والتخلي عنه وتس

_، وال 
 ال جيوز االعتداء على  وكذلك،يبها من مالكهاياألعيان بتستزول امللكية عن مجيع 

 ، فهو أشد جرماً وأفظع؛ أما حتليل احلرام،املالكني يف أمالكهم بأي حجة ال يربرها الشرع
  . فهو من أنواع الشرك، اهللا يف شرعه وحكمهواجلميع منهما أفتيات على

  
 
 ينبغي للمسلم أن ينظر يف حكمة التشريع اإلهلي واألمر والنهي لئال يعتريه 

 فاألحاديث وردت بالوعيد الشديد للمصورين واستعمال التصاوير ،التفريط أو اإلفراط
  : شيئنيوالعلة يف ذلك مركبة من

  . التعظيم الذي هو نوع من أنواع العبادة:أوالً
  . مضاهات خلق اهللا:وثانياً

 إمنا العلة يف ،وليس التحرمي مقيداً بكون التصوير جمسمأ أو مشسياً من حبس الظل
 وهي غري ، الذي فيه تصاوير)القرام( على عائشة وضعها > ولذا أنكر النيب ،التعظيم
 فلما قطعته وجعلته وسائد تكون ،ظنة التعظيم اها عنه لكن ملا كان فيه م،جمسمة

 فعلى ذلك يباح من التصوير ما دعت إليه احلاجة لضبط اجلنسية ،التصاوير فيه ممتهنة أقرها
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 وما يتخذ منها عرضة ،وحتقيق الشخصية ومعرفة ارمني واملشبوهني عن االشتباه
ليت تأخذ لألشخاص احملبوبني املعظمني  أما الصور ا، كالذي يف الفرش والنمارق،لالمتهان

لتعلق يف املنازل واملكاتب الحتالل أصحاا مكانة يف النفوس حبيث حتاط بالزجاج 
 وهي التعظيم ، لقيام علة التحرمي، فهذه ال جتوز-  مال اهللا -املدرور ويدفع فيها املال 

  .املخل بالتوحيد
  

 
 وكل مسلم  × هي وظيفة كل مسلم أورثه اهللا الكتاب والسنة من نبيه

+يشمله عموم األمر بالدعوة إىل اهللا ولوازمها من قوله تعاىل 
 _، وعموم قوله + _، وقوله +   

_،حبيث ال ، فكل مسلم عليه أن يبالغ يف اجلهاد جبميع أنواعه، أي واجب جهاده 
 وال سيما يف األزمنة اليت ختلت فيها احلكومات عن العمل ،يترك من املستطاع منه شيئاً

 ، فإن ذلك أصبح متحتماً يف عنق كل مسلم،لإلسالم والدعوة إىل اهللا واجلهاد يف سبيله
 ويكون ممن آمن ببعض ،ياً مفرطاً يف جنب اهللا إن قصر يف ذلك أو ختلى عنهفيعترب عاص

 ولذا نال األمة ما توعدها اهللا ،الكتاب وكفر ببعض كفراً عملياً بطرحه إياه والتخلي عنه
و+به من اخلزي يف احلياة الدنيا  _، فلينتبه املسلمون 

  .واجبهم وحياسبوا أنفسهم ويئيبوا إىل رمل
  

 
وينقص ، يزيد بالطاعة، وعمل باألركان، وعقد باجلنان، هو قول باللسان 
 فتندفع النفس به إىل ، ألنه التصديق اجلازم الذي يلهب املشاعر وحيرك اجلوارح،بالعصيان

  .مرضاة احملبوب املطمئن إليه بقوة إميانه
  

 
واليوم اآلخر )٥( ورسله )٤( وكتبه )٣( ومالئكته )٢( اإلميان باهللا )١( : ستة 

  . واإلميان بقضاء اهللا وقدره خريه وشره)٦(
  

 
ويلزم منه حصول ما تقدم من ، اإلميان باهللا هو أصل األصول ورأس األمر 

 كما يستلزم ذلك اإلميان ،وحتقيق عبادته بصدق وإخالصخوف عقاب اهللا ورجاء ثوابه 
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 إىل ، ومنهم السفراء بينه وبني رسله،باملالئكة الذين هم جنود اهللا لتسيري الكائنات بإذنه
 ويستلزم اإلميان برسله وكتبه إلرشاد خلقه املكلفني إىل القيام بوظائفهم ،غري ذلك

 اليوم اآلخر الذي ينصف اهللا به املظلوم من  ويستلزم اإلميان بالبعث يف،وواجبهم حنو رم
 ، وجيزي أهل طاعته احلاملني لشريعته حبسن ضيافته يف جنته اليت هي دار كرامته،الظامل

 املعرضني عن هديه واملؤثرين شهوام ، بنعمته اجلاحدين لرسالته،وجيازي الكافرين
ا يستلزم اإلميان م ك،يموأغراضهم على مرضاته وطاعته بالعذاب األليم يف نريان اجلح

 فال خياف مما سوى ، فيتيقن إمنا أصابه مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه،بقدره
 ويعد هلم غاية ، جازماً إن أسلحتهم ال تقتل إال من دنا أجله، وال يرهب أعداءه،اهللا

 مث باإلميان ،ضاً معتقداً أنه بقدر اهللا يستعد لقدر اهللا أي،املستطاع من القوة حسب أمر اهللا
 ال حيسد ،باليوم اآلخر الذي هو البعث بعد املوت وحماسبة كل نفس وجمازاا على اخلري

 ، بل يسعى جاهداً لالبتغاء من فضل اهللا،أحداً على شيء لعلمه إن ما عنده هو بقدر اهللا
 فأي خصال أشرف من هذا وأقوى ،مؤمالً منه حسن قضائه فيما جرت به املقادير

  ؟وأحسن
  

 
 فاهللا ال . بأن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك> فسره النيب 

 فلو أحسن يف الدنيا ،ختفى عليه خافية وال ميكن ألحد أن يستتر عنه أو يهرب منه
 وعاشوا يف هذه الدنيا حبياة طيبة ، فسلم الناس من شره،لصلحت أعماله وحسنت سريته

  .يها وال خوف وال ختريبال حرب ف
  

 
ألنه ، وهو غاية الكمال والسر يف حصول احلياة، اإلميان بالغيب؛ مجاعة ولبابة 

 وخيوفه من عقوبات اهللا ،جيعل من ضمري اإلنسان رقيباً قوياً يردعه من أي خطيئة أو جرمية
 فيندفع ،ي ال يدري مىت يوافيه وجيعله يستعد هلجوم املوت الذ،املنوعة العاجلة واآلجلة
  . ويضطره إىل أن يعامل الناس مبثل ما جيب أن يعاملوه به،بقوة مسارعاً ملرضاة اهللا

  


 
روف والنهي  بل ال بد له من التواصي باحلق والصرب واألمر باملع، كال مث كال

 واشتغال املسلمني مجيعاً ،عن املنكر والتعاون على الرب والتقوى واألخذ على يد السفيه
بإرشاد الضال ونصح املقصر وتقومي املعوج وإصالح الفاسد وردع امللحد وقمع املفتري 
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 لئال جيعلوا فراغاً ، والدفع به وبسنة املصطفى إىل األمام، وأخذ القرآن بقوة،على اهللا
 وغزاهم كل ، فإن هم فرطوا يف ذلك غزاهم أعداء اهللا بالباطل،ريهم ينفذ منه إليهملغ

 وأخرب بيوم ، فأفسد قلوم وقلوب أبنائهم وأزاحها عن اإلميان الصحيح،مغرض
 كما جرى ، وحتكم يف مصربهم، وعبث مبقدرام،مبفاسد األخالق والتهتك واالحنالل

حملسوبني على اإلسالم من أوالد املؤمنني الذين  وسيجري أضعافه على أيدي ا،فعالً
 ،استجابوا لتعاليم الكفرة وتقبلوا ثقافتهم واستحسنوا ما عندهم من القبائح واملوبقات

وكل هذا من تفريط املسلمني يف جنب اهللا واقتصارهم من طاعته وعبادته على بعض دون 
  .بعض

  
 
 قوله تعاىل +

_، فأقسم تعاىل حبصول اخلسران الكامل العام الشامل ملن 
 قال اإلمام ،خرة واخلاسر بعيد من السعادة يف الدنيا والفوز يف اآل،مل يتصف ذه الصفات

 وقال تعاىل ،)لو مل يرتل اهللا على خلقه حجة إال هذه السورة لكفتهم( : : الشافعي 
+         .._، وقال +

_، وكيف يكون 
املسلمون شهداء على الناس وهم مل يقوموا بتبليغهم وإرشادهم وإصالح فسادهم وتقومي 

 وكيف يكون الرسول شهيداً عليهم وهم مل يأخذوا القرآن بقوة ومل حيملوا ؟اعوجاجهم
 إذ ، إنه يف هذه احلالة يكون خصماً هلم يوم القيامة؟هللا حق جهادهسنته وجياهدوا يف ا

 فهذه اآليات وما شاها يف القرآن ،_+يقول 
 وما سواها مما جيري على ألسن العامة هو من وحي ،هي وحي الرمحن الواجب اتباعه

  . رفضه وطرحهالشياطني الواجب
  

+_ 
ًفمعناها إننا إذا اهتدينا وتواصينا باحلق وصربنا على ، القرآن يفسر بعضه بعضا 

 الرب والتقوى وجاهدنا األذى فيه وأمرنا باملعروف وينا عن املنكر وتعاونا مع إخواننا على
 ال يضرنا حينئذ ضالل الضالني وعناد ، فحققنا االهتداء الواجب علينا،يف اهللا حق جهاده
  . إذ بدونه ال تتحق اهلداية أبداً،املعاندين بعد ذلك
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ولذا مسي حلد ، هو امليل عن احلق واالحنراف عنه بشىت االعتقادات والتأويل 
 فاملنحرف عن صراط اهللا واملعاكس حلكمه ،اً مليله عن وسطه إىل أحد جوانبهالقرب حلد

 والذي يعدل بربه غريه فيتأهله باحلب ،بالتأويل الفاسد وإبداء التشكيك يسمى ملحداً
 وأول الناس ،والتعظيم وقبول مبادئه أو تنفيذ نظمه وتشريعاته باستحسان يكون ملحداً

 كالالت والعزى من اآلل الذي هو ،ا آلهلتهم من أمساء اهللاإحلاداً املشركون الذين أشنقو
 مث كل من أحلد يف أمسائه وصفاته وصرفها ، وهكذا، ومن العزيز الذي هو ذو العزة،اإلله

 وكل من خالف ، املنطقية وإضرابه)أرسطو(عن ظاهرها وأخضع نصوص الترتيل لقوانني 
سالم واإلميان على خالف ما بينه  أو تأول شرائع اإل،النص يف القدر والبعث وغريه

 أو غري حدود اهللا وأحكامه حبجة التطوير واحلضارة والرفق ، قوالً وفعالً>الرسول 
 وكذلك من زعم إن النصوص الشرعية ال تفيد ، فهو ملحد، وما إىل ذلك،باإلنسان

بشري  ألنه جعل العقل ال، فإنه ملحد،اليقني املوجب للعمل حىت يقبلها العقل ويستسيغها
  .نداً للدين اإلهلي

  
 
إذا قامت عليه احلجة بالتعريف ، يكفر وجتري عليه وعلى ماله أحكام املرتدين 
  . ومل خيضع وأصر على عناده باالستسالم لغريها، أو أنكر األدلة الشرعية،بالدليل

  
 
وهو املاحق لألعمال ،ائر وهو أكرب الكب، هو أن جتعل هللا نداً وهو خلقك 

 باحلب والتعظيم أو أتبع خطواته ، فكل من عدل باهللا غريه،واملبطل هلا واحلارم من ثواا
 ، وكذا من أنتصر له وقاتل معه حتت راية عميه،ومبادءه املخالفة مللة إبراهيم فهو مشرك

 علينا فهو  مما قذف به الغربيون، ومذاهب مادية، أو ينتصر لعصبية،يدعو إىل عصبيه
 وكذلك الذين بدلوا قوالً غري ، يف احلديث املشهور> وقد تربأ منه الرسول ،مشرك

 أو ، وحمبة اجلنس والقوم فوق حمبته، فجعلوا حدود الوطن فوق حدود اهللا،الذي قيل هلم
إندفع باسم التحرر والتطوير وحنوه مما وضعته الربوتوكوالت الصهيونية سراً ونفذه تالميذ 

 فهو مشرك ،ج جهراً من كل ما هو خمالف حلكم اهللا وخارج عن تعاليم اإلسالماألفرن
  .أيضاً
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وهي ، وهي األمثال والنظراء واألشباه، واألنداد مجع ند، الند هو الشبه واملثل 

رك  فيدخل يف مسماها أنواع من البشر املتح،أعم من األصنام احلجرية امليتة الصامتة
 ملا يروج ، فيحاط الة من الثناء والتعظيم،الناطق الذي يفرض سلطته قهراً أو تضليالً

 ، فمن استجاب ملذاهب أحد من هؤالء أو مبادئه،للناس من دعايات تغرر باجلماهري
 ووزا مبيزان >وأنطلق لتنفيذ خططه والسري يف ركابه دون ردها إىل اهللا ورسوله 

 ويدخل أيضاً يف عموم األنداد الرؤساء الروحيون الذين ،كالشريعة احلقة فهو مشر
 فاملتقبل ملا يصدر منهم برحابة صدر هو مشرك ،يقدسهم أهل امللل والنحل وسائر املبتدعة

 ويعتربونه هلم نرباساً يف سري احلياة ، إىل غري ذلك من كل ما يعدل الناس به اهللا،أيضاً
 كما هو املشاهد ، إليه ما ال حيظى به رب العاملني وحيظى منهم بالتوجه،وممثالً ملناهجهم
 فكله شرك مناقض ، السياسيني أو الدينينيهم من الزعماءياليوم مع حمبوبمن حالة الناس 
 ألنه افتراء على ،لقول على اهللا بغري علم هو عديل للشركا وكذلك ،ملدلول الشهادتني

  . وال أحد أظلم ممن أفترى على اهللا،اهللا
  

 
منها قوله تعاىل ، األدلة كثرية متظافرة من الكتاب والسنة +  

_، وقوله +
.._، إىل قوله + – بضم التاء وكسر الباء – 

   – بفتح التاء والباء –     _، وقوله 
+_،  وقوله+_، وقوله +

_، 
 فال أحد أشد ظلماً ،هم على غاية من الشرك ف،أي ال أحد أظلم من أهل هذه األوصاف

وأعظم شركاً وجرماً ممن بذل جمهوده األديب أو املادي أو املعنوي لتقرير مذاهبه ومبادئه 
 بل هو يف عمله هذا من احملادين هللا ،وفلسفاته املخالفة لشرع اهللا أو املنقضة مللة إبراهيم

  .ة جداً يطول ا املقام واألدلة كثري، فانتبهوا يا أويل األبصار،ورسوله
  

 
تقديس غري )١( : إن الوثنية برمسها اخلاص وصبغتها الواحدة اليت جتمعها هي 

 ولكن ليس معىن هذا ، وتشريع ما هو مناف لشرعه احلكيم)٣( أو حتكيم غريه )٢(اهللا 
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 ، أو بصبغة واحدة تلبس ا غرينا وحنن معصومون منها،احنصارها برسم خاص قد انقضى
 ، فكل من تلبس بشيء منها كان وثنياً،بل إن فروع هذه القواعد الثالثة اخلبيثة كثرية جداً

 ألن لإلنسان يف هذه احلياة ، ويف أي حميط كان، مهما كان،أو كان فيه من الوثنية حبسبه
 أخل ا أو جتاوزها إىل غريها أو اعتدى  فإن هو،وظائف خاصة أوجده اهللا من أجلها

  . وفيه من الوثنية بقدر ما أرتكبه،فيها كان ظاملاً باخساً حلق اهللا
  

          
 
بل قد تزيد اجلاهلية يف قرن على ما قبله من ، ليست مقصورة على قرون 
صة يتصف ا كل فرد وكل أمة عتت عن أمر را ورسله  إذ هلا طوابع خا،القرون

 ، حىت إن جاهلية اليوم تعترب أفظع من كل جاهلية سبقتها،وتبعت أهواءها يف كل شيء
ألن فيها من اإلغراء على كفر النعم وإنكار اخلالق أو التنكر لدينه وشريعته والتهجم على 

 والفجور وذهاب الغرية واحلياء ما مل حكمته واالستهانة بعزته وحتسني اخلالعة والرذيلة
 وقد ال ينتهي األمر عند هذا ،يكن يف حميط أيب جهل وأيب هلب وما قبله من كل جاهلية

 وستبقى عرضة ،احلد ما دامت اإلنسانية خارجة عن حدودها متمردة على نظام اهللا
 ،صوراً صحيحاً وتتصور دينها ومقوماا الصاحلة املصلحة ت،لعقوباته حىت تفيء إىل أمره

  .به إىل حسن تطبيقه دون إخالل تدي
  

 
 )تستلزم ، مبعرفة حقيقة األلوهية ملالك امللك جل وعال معرفة روحية)١ 

 فمن مل ،)مسعنا وعصينا( ال كمعرفة اليهود الذين قالوا ،اخلضوع لسلطانه واالنقياد ألمره
 وإن مل ينطق ،)مسعنا وعصينا(تثل أوامره فقد قال بلسان حاله وسوء فعاله ينقاد حلكمه ومي

  .بذلك
 فإما عبداً للرمحن ، وإن اإلنسان ال بد له أن يكون عبدا، معرفة حقيقة العبودية)٢(

 فشرفه وزكاته بعبودية اهللا وأخذ كتابه بقوة ومحل شريعته ،وإما عبداً للهوى والشيطان
 أشد مما يقوم به أهل الباطل ومحلة املذاهب املادية لنشر ،عاً ا بالقوةتطبيقاً وتبليغاً ودف

 ، فإن قصر يف ذلك ال بد أن يرتكس يف اجلاهلية،مبادئهم وفرض وحدة أهدافهم املزعومة
  .ويكون ممن غضب اهللا عليهم
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وحيسن ، وخيلص أعماله لربه،هية ويقدرها حق قدرها ألنه مل يقم بواجب األلو 

 بل جعل احلكم ، وحيقق عبوديته بتنفيذ أوامره واالنقياد حلكمه يف كل شيء،معاملته معه
 خمتاراً أن يكون ، ال هللا الذي خلقه وصوره وأنشأه لعبادته،لنفسه أو حملبوبه ومتبوعه

ضوء هدايته اليت يتلقاها من وحيه  على ،خليفته يف األرض لتطبيق شرعه فيها وإصالحها
 دون أن يتلقى شيئاً من مصدر ، ويتكيف به ويستقيم على جه،املوروث حقاً من رسوله

 واهللا حصر مقصوده من خلقه ، فيكون عائداً للوثنية ال حمققاً للعبودية،آخر يشوبه به
أفتات على اهللا  فمن جعل لنفسه اخلرية فيما يفعله ويسلكه فقد ،الثقلني بعبادته حصراً

+الذي يقول             
_ ، ويقول+        _، +    

_، +_.  
  

       
 

فالدعاوي ال تتعذر على ،ن اإلميان باهللا ورسوله ليس جمرد أقاويل ودعاوي إ 
 ، حىت اليهود وغريهم يدعون اإلميان باهللا وبكتبه املرتلة على رسلهم من عنده،أحد

 ، فقد أخرب اهللا نبينا عنهم وفضحهم يف عدة سور وآيات،واملنافقون من هذه األمة كذلك
+منها قوله 

.._، +            
.._، إىل قوله +_، من أوائل سورة 

+ وقوله أيضاً ،البقرة
_..وفضحهم وكشف أسرارهم ونواياهم اخلبيثة الفاسدة ، اخل 

 حىت أخرب عنهم إم يأمرون ،املفسدة يف سورة النساء واملائدة واألنفال والتوبة واحلشر
 وأخرب أم ميالئون ، نسوا اهللا فنسيهم،باملنكر وينهون عن املعروف ويقبضون أيديهم

 ومجيع ما ذكر فيهم من الصفات جتدها ،ن غري شعوراليهود سراً وجهراً عن شعور وع
 ، وإن تسترت مبذهب وشعار أو إنصبغت بطالء،صفات مضطردة يف منافقي كل زمان

حىت جاء دور منافقي أزماننا املاهرين بإطالق الشعارات وتزيني الطالء وحتبيب الفحشاء 
 فدعوى ،رات والدعاوى ال بالشعا، والعربة بامليزان الصحيح واملعيار الصحيح،واملنكر

 وطاعة رسوله ،اإلميان باهللا ورسوله ال تصدق إال باالنقياد حلكم اهللا واملسارعة ملرضاته
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 والتكيف ما دون ، وذلك ال يتم إال بتطبيق كتاب اهللا وسنة رسوله،واالهتداء ديه
ما ال  بل بإدراكهما حبسن التصور املستمد من ذا،تكييفهما وإخضاع نصوصهما لألهواء

 أو مقوالت يفتعلها بنفسه مث جيعلها ميزاناً ملا ،مبقررات سابقة أو الحقة من مصدر آخر
 عياذ باهللا من ، هذا هو عني الضالل واملشاقة هللا ورسوله والتقدمي بني يديهما،أنزل اهللا
  .ذلك

  
 
ونة كل خملوق حادث يف العوامل العلوية والسفلية كينونة مقيدة مبا أن كين، 

 وهي ال متلك جماوزة ذلك ،متحيزة يف حدود من الزمان واملكان والنظام اإلهلي احملكم هلا
 وكل له دائرة ونظام وحمور ، بل ال متلك اإلحاطة بالكلي املطلق بأي حال،على اإلطالق

 فكذلك الكينونة ، أو كاد يعطب،زنه وفسد هيكله إن هو انفلت منه أختل توا،يدور به
 ليس هلا جماوزة ما وضعها وأحاطها به من -  ال جمرد تفكريها فحسب - البشرية جبملتها 

 حسب إرادة اهللا األزلية السرمدية وعلمه احمليط األزيل ،حدود ونظام مالئم لطبيعتها
 فاإلنسان خملوق ،ئاتاألبدي وحكمته الشاملة جلميع تطورات العصور واختالف البي

 ، وإدراكه مهما توسع ال بد أن يكون حمدوداً حسب طبيعته أوالً،بطبيعته احلادثة الناقصة
 وظيفة اخلالفة يف األرض لتحقيق مجيع معاين ؛مث هو حمدود بوظيفته برب العاملني ثانياً

ن يستقر يف هذا  وهو بفطرته ال ميلك أ،العبادة هللا والتزام حكمه متاماً بال نقص وال زيادة
 فال بد له من رباط معني ذا الكون يضمن ،اهلائل كذرة تائه مفلة ضائعةالكون العظيم 

+ ولذا قال تعاىل ،له االستقرار فيه بعيشة راضية ويعرف فيه مكانه حقاً  
.. 
_ ، فلذلك ال بد له من عقيدة ربانية تفسر

 وتضبط وظيفته بضوابط حكيمة ال تتأثر مبالبسات العصر ،له ما حوله وتفسر له مكانه
 وهذه العقيدة وما يتفرع ، ألا من وضع عالم الغيوب احلكيم العليم مبصاحل عباده،والبيئة

 > منها من نظم وأحكام هي خامتة الرساالت والشرائع اإلهلية املرتلة على نبينا حممد
 ،واليت من فرط فيها أو جتاوزها كان كافراً أو منافقاً كفراً أو نفاقاً قولياً اعتقادياً أو عملياً

  .ملي أنكى وأفظعوالع
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إن هناك تالزماً وثيقاً بني طبيعة التصور االعتقادي وطبيعة النظام االجتماعي ، 
  وهو، بل هناك أعظم من ذلك، وال يتعلق مبالبسات العصر والبيئة،تالزماً ال ينفصل
 فالنظام – يف اتمع الذي مل مترج عقول أهله وتفسد فطرم –االنبثاق الذايت 

االجتماعي الفطري هو فرع عن التفسري الشامل هلذا الوجود ومركز اإلنسان فيه ووظيفته 
 وكل نظام ال يقوم على أساس هذا التفسري فهو نظام مصطنع ال ،وغاية وجوده اإلنساين

ا اإلنسان بإهدار كرامته وخراب أسرته وضياع عرضه وتسخريه  يشقى ،يعيش إال فترة
 ودين الفطرة ، بني ما استورد عليه باسم التطوير وذلك لبعد الشقة،من ال يرمحهبيد 

خذ صورة مثال واحد من التالزم الوثيق بني طبيعة التصور الصحيح ، اإلنسانية حتما
لزىن ودواعي قربانه من إظهار الزينة حترمي ا.. حلكم اهللا وبني طبيعة النظام االجتماعي

 وشرع العقوبة الرادة عن ارتكابه، إذا تصورت مفاسده ،وإبداء املفاتن املغرية عليه
الوخيمة وآثاره السيئة من هتك العرض وضياع النسب وزوال العفة والشرف وتبادل 

 فهذا من ،حقكخصوصاً إذا ارتكبه يف ،  العقوبة على مرتكبه متنيت زيادة،اخليانة الزوجية
 مث ،التالزم واالرتباط الوثيق بني حكم الشرع وطبيعة النظام االجتماعي باملعقول الصحيح

 ،أعكس األمر والحظ أن املرأة املزىن ا أخت لكل إنسان إن مل تكن بنت لكل إنسان
هو  ،فالذي يرضى بزناها وال تأخذه الغرية يف إقامة حد اهللا على الزانيني بال رأفة يف دينه

 وكذلك من انشرح صدره لتهتك أخواته النساء وإظهار ، غري مؤمن شرعاً،ديوث عقالً
 وبعرض ، راض بعرض عرضه،زينتهن ومفاتنهن حبجة التطور واحلضارة هو ديوث

 وهو خارج عن شرف اإلنسانية نازل إىل أحط الصفات ،حلومهن كعرض السلعة املبتذلة
 وال تعرف ،تكترث من نزول بعضها على بعض وال ،البهيمية اليت ال تستنكر الفساد

  .والوكر قيمةللحرم 
 كما أن طبيعة النظام ،فتشريعات اهللا االعتقادية واحلكمية ضرورة حتمية

 وقس على هذا مسائل الشرك والظلم والربا والسرقة ،االجتماعية ضرورة شعورية
سيلة وحترمي اجلور واالغتصاب وأنواع االحتيال وحترمي العمل على إضاعة احلياء بكل و

والقتل بغري حق وإثارة الفنت واحلروب واإلسراف والتبذير يف املال ومنع ذوي احلق 
حقوقهم فيه وغري ذلك مما غايته إصالح القلب البشري وإقامة احلياة يف األرض على 

 وهلذا وذاك ،الكون وبنية احلياة الشريفة أسس من احلق والعدل األزليني الكامنني يف بنية
 ضماناً لسري األمور يف األرض ،اإلهلي وعيه وتدبرهتحتم يقظة اإلنسان حلكمة التشريع ت

 وعلى وفق شريعة حممد يف ،على ج ملة إبراهيم يف الوالء والرباءة واحلب والبغض
 استمداداً من العقيدة ، من العدالة واحلق وصيانة الدين والعرض والكرامة اإلنسانية،الفروع
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 من جلب ، فإذا مل يكن البشر واعني حلكمة التشريع ومثراته،اها الصحيحاإلسالمية مبعن
  . فلن يطبقوه على متامه أو على وجهه الصحيح،نفع أو دفع ضرر

فالتطور أو احلضارة مثال جيب أن تقصر على حنو تطور اإلنسان يف مسكنه من 
ري إىل  واخليل واحلممن ركوب اإلبلو ،أو مسلحكوخ أو بيت طني إىل بيت حجري 

 ومن التروح مبروحة اخلوص وحنوها ،ركوب السيارة والقطار احلديدي والطائرة وحنوها
 ومن سرر اجلريد وفرش احلصر والليف إىل سرر احلديد ،إىل مراوح الكهرباء واملكيفات

 وكذلك تطوره يف الدفاع احلريب من ،واألخشاب اللطيفة والفرش الناعمة املتنوعة اجلديدة
ل والطعن يف الرماح إىل الرمي بالرصاص والقذائف النارية واملدافع واأللغام الرمي بالنبا

 وكل ما هو قابل للتطور ،والقنابل اليدوية والسيطرة على اجلو وغري ذلك من أنواع القوة
 ،معها املصلحة مبا فيه جمال للتطور وقابليةالصحيح بصفة ال ينشأ منها مفسدة تنخرم 

 كاألمر باالستعداد بالقوة ،ان واملكان مما أمه اهللا وعممهخيتلف وضعه باختالف الزم
 دى األجيالماملخترعات على  ويستوجبه الدفاع من مجيع أنواع ،ليشمل كل قوة حتدث

 أطلقه ليكون على الطرق اليت تقضيها حالة اتمع ، وكاألمر بالعدل والشورى،واألزمنة
 ومما تتكون منه انتخاب أو ،الشورى ومن صورة ،من هيئة احلكم وتفريعها وتنويعها

 حسب ما تقتضيه ، وهل هو من رؤساء عشائر أو وجهاء بالد أو رجال علم وفن،تعيني
 وسياسة اهلجرة والسياحة ، وكسياسة االقتصاد السليمة مما حرم اهللا،األوضاع املستقبلة

 من الفنت وتبليغ اليت مدار األمر فيها على التفكري يف آيات اهللا وملكوته والفرار بالدين
 األشر والبطر والبذخ واإللقاء ؛ ومدار النهي عنها،الرسالة والدفع بامللة احملمية إىل األمام
 فاطلق اهللا تنويعها سلباً وإجياباً إىل ما يقتضيه التطور ،بالنفس يف املهالك احلسية أو املعنوية

  . وهكذا،وفق احلكمة الصحيحة واألمور املستقيمة
 فإنه ،طور على العقيدة واألحكام األصيلة واألخالق الزكية املشروعةوال جيري الت

 أما العقيدة ،حينئذ يكون كفراً أو شركاً وإحلاداً واحنرافاً واحنطاطاً من الفضيلة إىل الرذيلة
 كما أنزل ،فهي اليت تطور السلوك واألحكام وتتكيف به األوضاع على وفق حكم اهللا

  . ويصدق مع اهللا يف إخالص عبادته، كما نطق به قوالً، فعالليقوم اإلنسان حبق األلوهية
وقد زادت فتنة الناس بعقوهلم حني تطوروا بإنتاج املخترعات واكتشاف أنواع 

 فكانت هذه الفتنة على حساب الروح وحساب الطاقة اليت تتصل باهللا وتوقن ،املاديات
واملخترعات ليست هي اليت  ومجيع هذه الكشوف ، الذي هو مصدر البداية للخري،بالغيب

 أو ، وإمنا حيكمها طريقة االستفادة من ذلك حسب نور اهللا،توجه احلياة أو حتكمها
 ويف سبيل السلم أو احلرب؟ والعقل مييز بني ؟ أيف سبيل اخلري أو الشر،التخبط يف الظلمة

 ولكن ليس هو الذي يقرر الطريق ويفضي باحلكم الصحيح ،اخلري والشر سطحياً
 ،فعله مث اندفع إىل فعله ذلك فكثرياً ما قرر عقل اإلنسان شيئاً أنه خطأ وال جيوز ،طرداملض

 فالروح ، إلحنراف روحه واجنرافها مع الشهوات وطمعها بالنفوذ الباطل،املقرر ملنعه
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املستنرية بوحي اهللا املهتدية ديه هي اليت تقرر احلكم الصاحل وتسخر العقل ليسري يف 
 فالتزام حدود اهللا وضبط التصور بكتابه وشرعه ،ى من اهللا ورضوانهطريقه على تقو

  سليماً وتتكيف به النفس املؤمنة املطمئنة تكيفاً،تصوراً صحيحاً هو الذي يرسم الطريق
 إىل منصبغاً بألوان من الوثنية ومدفوعاً مشبعاً بروح التقوى، وما سواه يكون مكيفاً

وتدبر القرآن وانظر كيف امتزج التشريع اإلسالمي دائماً  ، ال دافعاً مسرياً لغريه،الباطل
 إذ ال ختلو أية تشريعية من ذكر اهللا واألمر بتقواه والتوجيه إىل خشيته ،بالتوجه إىل اهللا

 ليمتزج تشريع األحكام وتنفيذها بتقوى اهللا ،والترغيب يف مثوبته والتخويف من عذابه
  .وحسن مراقبته

  .ن شبهات املضللنيفأفهم هذا اجلواب لتخلص م
  

 
وخمترعوها كاذبون يف زعمهم ال يطبقون ذلك على ، هذه كلمات خمترعة 
 بل هي نغمة تغرير إلهلاء ، فيتنازلوا للشعب وال عن رأي واحد من آرائهم،أنفسهم

 الذي هو أشقى ،احلكم الثاين لتنخدع ب،الشعوب اليت حتب التنفس من حكمها األول
  .وأضل سبيالً

واحلق أن الشعوب البشرية جيب أن تكون مصونة الكرامة نائلة للعدل واحلرمة 
 فاحلكم ، ولكن ال جيوز إطالق هذه الكلمات على عواهنها،الصحيحة ال تساق كاألنعام

 أن  ال،هللا الذي جيب أن يكون توجيه الشعب على نور وحيه وحكمه على وفق شريعته
 من يوجه الشعوب حنو رغباته هو من أصحاب املذاهب املادية ،)احلكم للشعب(يقول 

 حتت شعارات دجلية ، ويفرض سلطته عليها قهراً،واملبادئ الوثنية املخالفة ملا أنزل اهللا
  .ماكرة

 جيب صرفه يف املصاحل العامة وحفظ ثغور املسلمني والدفاع عن )مال اهللا(وكذلك 
 ، بالدعوة إىل اهللا والقيام، فوق كل شيء،ومغارايف مشارق األرض مجيع قضاياهم 

 وسد حاجة ذوي ،واالستعداد بكل قوة لقمع املفتري عليه أو املعتدي على بعض املسلمني
 ويقدم يف صرفه ما تدعو احلاجة الضرورية إليه من ،احلاجات املذكورين يف سورة احلشر

 وال أن يصرف يف البذخ ،ن ينتهبه ذو األنانية ال جيوز أ، هكذا يعمل مبال اهللا،ذلك
  . فضالً عن الفسق والفجور واملسارح والبالجات اخلليعة،وامليوعة والتبذير

 كان هلم أن يفعلوا ذلك ، ألنه إذا سلم هذا،)مال الشعب(وال جيوز قطعاً ان يقال 
هذا من  ،وان يبددوا قسماً كبرياً منه على حفظ سلطام والتجسس وشراء الضمائر

 ومن جهة أخرى فإن الشعب خيتلف يف القوة والضعف والغىن والفقر واملعرفة ،جهة
 فكيف يكون املال ملكاً للمستغين عنه بثروته أو بقوته ،واجلهل والصالح واحلزم واخلمول

 وصدق اهللا العظيم ، وما إىل ذلك، منه لفساده وخبثهه أو من جيب حرمانهنبعلمه وفأو 
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+يقول     _، ولكن راجت هذه األكاذيب لتعطيل احلكم 
  .بالشريعة
  


 

 اليت ليس عندها ثروة ،)أوروبا( هذه خطة انتهجها الثائرون على الكنيسة يف 
 فانتهج هذه اخلطة ،ليب احلكم والسياسة حسب التطوير الصحيحتشريعية وافية بأسا

 بتلقني ،تالميذ األفرنج من أبنائنا وعملوا على تطبيقها يف بالد املسلمني وفرضها عليهم
 الذين يريدون احلكم ، وتأييد استعماري حيظى به العمالء واملغرضون،قوي من أساتذم

وا املستعمرين واملبشرين بتطبيق هذه اخلطة  وقد أراح،على أشالء اإلسالم وحساب أهله
 وصبغوهم بصبغة ،اليت أبعدوا ا حكم اهللا وأزاحوا املسلمني عن تعاليم شريعتهم وآداا

 حىت حولوهم ذه اخلطة وحتت ،أفرجنية يف تقاليدهم وعقائدهم وأخالقهم ومالبسهم
  .ياًشعاراا املختلفة إىل نوع من اخللق ال يصلح شرقياً وال غرب

 فهي يف احلقيقة ،ومع أن هذه يف حق اإلسالم واملسلمني فرية عظيمة وخطة أثيمة
 ألن عالقة العبد بربه جيب أن تكون ،حجة على أولئك دامغة لرؤوسهم مرغمة ألنوفهم

 ، وال حيكم إال بكتابه وسنة نبيه، حبيث ال ميشي إال على وفق شريعته،عامة يف كل شيء
 ال لنفع أو من ، وال حيب أو يبغض إال من أجله،واجتناب سخطهوال يتحرك إال ملرضاته 

 وال يوايل أو يعادي إال يف اهللا ومن أجل إعالء ،أجل عشرية أو وطن أو قرابة أو مال
 أو ألجل شيء ، فال يوايل أعداءه أو يعادي أحبابه حلاجة يف نفسه، ال لغرض آخر،كلمته
مستنداً على تلك القواعد االنتهازية ضارباً  وال خيطط نظام احلكم أو ينفذها ،مما تقدم

 فإن هو فعل ذلك مل حيسن عالقته بربه بل ،بكتاب اهللا وتوحيده وشريعته عرض احلائط
 ألن اهللا ال يرضى من عبده أن حيكم بغري ، أفاكاً أثيماً،قطعها وكان متناقضاً يف قوله

 وال أن يوايل ،ملسلمنيشريعته أو يتخلى عن دعوة اإلسالم والدفاع عن مجيع قضايا ا
 ×  واطرح ا ملة إبراهيم)أوروبا(النصارى حبجة وطنية أو قومية عصبية جلبها من 

 بل يوجب عليه ،كما ال يرضى من عبده أن يعيش بإميان أعزل امام كفر وإحلاد مسلح
 ،لتحقيق الصدق معه واالخالص له أن يستعد ألعداء اهللا جبميع املستطاع من حول وقوة

 وكذلك يوجب ، كي ال يغلبوه ويتحكموا يف مصريه، ليقمعهم،تنوعت وتطورتمهما 
 ال يقتصر ،عليه أن يكون غيوراً على حرماته حافظاً حلدوده ناصراً لدينه دافعاً له إىل األمام

 ، وال يقصر بالغزو لنشر احلق فيغزوه أعداء اهللا بالباطل،من عبادته على نوع دون نوع
 إذا عالقته بربه عامة يف مجيع ، وكان خواناً أثيماً،سن عالقته بربهفإن مل يفعل هكذا مل حي
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الشؤون احلربية منها والسلمية واالقتصادية واالجتماعية وسائر السلوك يف املسجد 
  .والدائرة واملصنع والسوق على السواء

  
 
ومعاين ، أوجب عبادته على العموم منها أن اهللا، األدلة الشرعية كثرية متواترة 

، بدليل شرعي) إال(بشيء منها  ال جيوز ألحد الترخص ،العبادة ولوازمها كثرية عظيمة
 النواحي الدينية والدنيوية اليت أوجبها اهللا على خلقه يف القرآن أو ندب إليها وحض ومجيع

+ : قال،والديون حىت يف املواريث ،عليها أناطها باألمر بالتقوى والتزام حدوده
_، +_، +

_.  
+ويف تزويج النساء وعشرن وطالقهن قال     _، 

+       _، +    _، 
+_.  

  ._+ويف الصدقات وحنوها 
_، ++سياسية ويف األمور ال

 _، +  _، +      
_، +_، +

              
_، +

      _، +        
_، +  .._ إىل 

  . واآليات يف األمور السياسية كثرية متنوعة، من سورة املائدة_+قوله 
ن اهللا وإعالء كلمته يف األرض ويف الشؤون احلربية لنصرة العقيدة وإقامة سلطا

+يقول اهللا         _، +  
           

 _، +        _، + 
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            _، 
+  .._ إىل أن قال +      

            
 _، +      ِ_ ،+    

_،مث ، ورخص اهللا للمؤمنني بقصر الصالة يف السفر خوف الفتنة بادئ األمر 
 لعظم شأن ، صالة اخلوف حالة احلرب على عدة صفات تناسب حال احملاربشرع هلم
 ، وأمرهم فيها أن حيملوا السالح ويكروا ويفروا إذا اقتضت املصلحة يف أثنائها،الصالة

 فأي دين يأمر بالقوة وجيمع بني احلرب والعبادة يف آن ،وهي صحيحة ال تتأثر يف ذلك
+م اهللا حمذراً  حىت قال هل،واحد غري دين املسلمني

    _ إىل أن قال +     
_.  

ده أن يتخذوا من دونه ومن دون إخوام املؤمنني  ي عبا،ويف الوالء واحملالفة
+ ويف االحتماء واخلضوع هلم واختيارهم تقدم قول اهللا ،وليجة من القوم اآلخرين

.._،ونصوص أخرى كثرية، من سورة املائدة .  
+ويف املعامالت يقول اهللا      _، + 

    _، + .._، +   
  _، و )النور(االجتماعية كثري ويف سورة  وغري ذلك من الشؤون 

  . ويف األحاديث النبوية حبور زاخرة من ذلك، آيات واضحة ال نطيل ا املقام)احلجرات(
 وقوله ،_+ومالك ما تقدم قوله تعاىل 

+_،وبالغوا يف التقوى حىت ، أي اتقوه واجب تقواه 
   . فإن تركتم شيئاً فإنكم مل تتقوا اهللا حق تقاته،ال تتركوا من املستطاع منها شيئاً

 فهو مرغم ألنوف أهل هذه ،وأما الدليل العقلي الصريح الذي ال جيوز جتاهله
إن الدين عالقة ( مع الذين افتروا على اهللا وقالوا ؛نتسائل وذلك بأن ،األكذوبة أشد إرغام
  ؟)بني العبد وربه فقط

 ، هل يرضى رئيس أي دولة من الدول اليت قررت هذه األكذوبة مذهباً هلا:فنقول
أن يقتصر رعاياه وجنده وموظفوه على جمرد احترام امسه والثناء عليه والدعاء له دون أن 

 بل ،نظمته وتشريعاته ويغضبوا للنيل من كرامته أو انتهاك حدودهيتقيدوا بأوامره وينفذوا أ
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 ويعملوا بضده أو جيلبوا نظم وتشريعات دولة أخرى ،يقبلوا بعض أنظمته ويرفضوا الباقي
   ؟ زاعمني إا أنسب حلاهلم وأوفق لتطورهم،حيلوها حمل أنظمته

لصني له يف  قائمني يف وظائفهم خم، أو بعضها،هل يعتربهم يف هذه األحوال
 أو يعتربهم يف مثل هذه األحوال عمالء وأذناب للعدو فيقصيهم من عملهم ؟أعماهلم

   ؟وحياكمهم مث يعاقبهم
 ،ال شك أنه يعتربهم يف مثل هذه األحوال خونة خارجني عليه منحازين لغريه

 فكيف جيعلون هللا ما ، ويسوقهم للمحاكمة ويرتل م العقوبات الصارمة،خارقني لنظامه
 حقاً لقد جعلوا ألنفسهم مرتلة أعظم من مرتلة رب العاملني إذ ؟ال يرضون ألنفسهم

 وأوجبوا على الناس االنقياد حلكمهم يف ،حصروا طاعته واالنقياد حلكمه يف الشيء القليل
 وقد تعدوا ، ففرضوا على الناس تأليههم دون اهللا،كل شيء واالستسالم هلم يف كل ناحية

 من جتاوز ، وبلغوا)سأنزل مثل ما أنزل اهللا(قال جلحود قول من وجتاوزوا بالظلم وا
 فاحفظ الدليل واسأل اهللا اهلداية إىل سواء ،احلدود ما مل يبلغه أي كافر يف سابق القرون

  .السبيل
  

 
ويلبسوا على الناس ، هذه خطة الزنادقة واملالحدة ليقضوا على شطر الدين 

 وذلك ال حيصل ، وإال فالقرآن يأمر باتباع الرسول وطاعته، وهم كاذبون،بتعظيم القرآن
 إن السنة املطهرة مستقلة يف ؛ وقد أمجع من يعتد به أهل العلم،إال باتباع سنته والتأسي به

إنه >   وقد ثبت عنه، وإا كالقرآن يف حتليل احلرام وحترمي احلالل،تشريع األحكام
  .)أال وإين أوتيت القرآن ومثله معه( :قال

ما أتاكم عين فاعرضوه على " وهو ،وقد اختلق الزنادقة حديثاً وضعوه على الرسول
 وعارض املسلمون هذا احلديث حىت أثبتوا ،"الكتاب اهللا فإن وافقه فأنا قلته وإال فلم أقله

+ ألن اهللا يقول ،شاهداً على بطالنه من نفس متنه      
_،والباطل ال بد له أن ينقض ، وهذا النص القرآين معارض هلذا اإلفك املوضوع 

  .نفسه بنفسه
 ال خيالف ،وباإلمجال فثبوت حجية السنة املطهرة واستقالهلا بالتشريع ضرورة دينية

  . اإلسالميف ذلك إال من ال حظ له يف دين
  

 
معرض عن ، مستهني بعزته، منتقض لدينه، هو مستدرك على اهللا يف حكمه 

 فهو ملحد جره إحلاده إىل جعل الشعارات ،االقتداء برسوله إىل االقتداء بالغربيني الكفرة
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ى هلا وينظم احلكم على ضوئها نابذاً  يسع،احلديثة واملذاهب املادية أنداداً من دون اهللا
 وهو الرجعي يف احلقيقة لرجوعه إىل آراء كل ملحد يف غابر ،بترتيل اهللا عرض احلائط

 فال تفتش يف أقواله وأعماله إال وجتدها ، وتفضيله خطط أعداء الرسل من كل أمة،القرون
  . مهما زعم التجديد،مقولة معمولة من الكفرة السابقني

 حيارب الرجعية ويدعو إىل النهضة التقدمية مبعناها ،ظم دين ثوريواإلسالم أع
 وإن زعموا أن معناها ، وأعداؤه يقصدونه باهلجوم على الرجعية وحماربتها،الصحيح

  .الرجوع إىل الوراء أو التمسك بالقدمي
 وال كل ولوع ،واحلق أنه ليس كل متسك بالقدمي يعترب رجوعاً إىل الوراء

 بل جيب وزن األشياء بامليزان الصحيح والنظر يف واقعها ،تقدميةباملستحدث يعترب 
 فالقدمي اانب للحق املرتكز على التقليد احملض الذي ظهرت سوء آثاره ،ونتائجها

 ، ال لكونه قدمياً بل لكونه باطالً فاسداً موروثاً عن تقليد،ونتائجه هو الذي جيب رفضه
ى حق وينتج منه اخلري والصالح والفضيلة وتنعدم أو واجلديد أو ادد إذا كان مرتكزاً عل

 ال لكونه جديداً ولكن لكونه صاحلاً حسن ، جيب قبوله ويعترب تقدماً،تقل معه الرذيلة
  .النتائج نابغاً من عقيدة وإميان

 وإىل النصح ، وإىل الوفاء بدل الغدر، يدعو إىل األمانة بدل اخليانة،فاإلسالم قدمي
 وإىل العفة بدل ، وإىل الصدق والرب بدل الكذب والفجور،انة والنفاقواإلخالص بدل اخلي

 واإلخاء ، وإىل اإليثار بدل األثرة، وإىل االحتشام والتستر بدل العرى والتهتك،الزنا
 وعرض كل ، وسبابه فسوق، وينادي أن قتال املسلم كفر،والتعاون بدل الشقاق والتنافر

 ويفرض العقوبات الشديدة ،ه والغضب ألجلهواحد عرض ألخيه جتب منه الغرية علي
 بدل الفوضى اجلنسية ،الرادعة إلصالح البيوت وحفظ األسر عن اختالط األنساب

  .وضيعة الشرف والنسب
 حبجة أا تقاليد قدمية ،فهل من العقل واإلنصاف أن يرمي بالرجعية هلذا األشياء

  ؟اء وأن التمسك ا رجوع إىل الور،أكل عليها الدهر وشرب
 اليت قال اهللا فيها ،باهللا عليكم هل التمسك بسورة اإلسراء وغريها كسورة النور

+  .._أم الرجعي هو الراجع إىل ؟ يكون رجعياً راجعاً إىل الوراء 
الية  والراجع إىل تقاليد قرون ب، نبذناها: والقائل ملرتل سورة النور،الوراء السحيق خاصة

 قرون تلفت بعدما جترعت الفوضى والنتائج السيئة ،سحيقة أكل الدهر عليها متاماً وشرب
 الناشئة من العري والتهتك وعبادة الشهوات والتكالب املسعور على املادة ،املتنوعة

 ؟والتحل اجلنسي واجلرائم األخرى اليت اعتربها املؤرخون سبباً يف احنطاطهم وهالكهم
 واالبتعاد عنه بالتزام حدود اهللا ؟والرجوع إىل مساوئ أخالقهم تقدميةأيكون تقليدهم 

  ؟واالستنارة بوحيه رجعية
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+   _، ا القرآن من تقليد اآلباءإن الرجعية اخلبيثة حار 
اغوت  واالحتكام لشريعة الط، وجعل بعض األشياء أنداداً من دون اهللا،بغري برهان من اهللا

من سائر البشر املتجاوز حلدوده والظلم واجلور والكذب والبهتان والزنا ودواعي قربانه 
 واحتقار ، والسعي يف الفساد والتطفيف واالعتداء والشقاق،من أظهار الزينة واملفاتن

 ، وغري ذلك من أنواع الرجعية،الناس وغمط حقوقهم والتسلط عليهم استعالء يف األرض
  . اليوم تالميذ االفرنج ومسوها تقدميةاليت افتنت ا

 من العفة والرتاهة والعدل واإلحسان وإيتاء ،بينما القرآن يأمر بالتقدمية الصحيحة
 وعدم مواالم ، واالستعداد بكل قوة قاهرة لألعداء وأخذ احلذر منهم،ذي القرىب

 من يزعم  كما يفعله، أو جعل بعضهم وليجة ووليا من دون املؤمنني،والركون إليهم
 وأيضاً فهو يأمر بتسخري كل دابة ومادة على وجه األرض أو يف ،التقدمية هذا اليوم

 فاإلسالم ال حيرم العلوم النافعة ،جوفها للتغلب ا على األعداء والسبق يف مضمار احلياة
 شأن ، أو يأمر بالرجوع إىل املاضي يف مجيع مرافق احلياة،والوسائل واملخترعات احلديثة

 وإمنا رجوعه إىل املاضي يف العقيدة ،)رجعية( حىت جيوز أن يسمى ،نيسة والكهنوتالك
 ، آمراً بإيثار اهللا ورسوله يف احملبة على كل شيء،واإلميان بوحي اهللا لفظاً واعتقاداً وتطبيقاً

 وكيف ، إذا عاند بعد التفهيم،فمن وصفه بالرجعية هلذه األسباب فهو كافر عقالً وشرعاً
 ، واحملبة والوجدان، واملادة والروح،رجعية دين جيمع بني الغاية والوسيلةيوصف بال

 فرميه بالرجعية مكابرة وقلب ، يضبط كل شيء حبدود كيال يطغى،واحلكمة والعاطفة
  .للحقائق
  

 
ليس فيما سواه طريقاً صاحلاً  ف، فإن اهللا حصر الضالل فيما سوى احلق، كال

  ._+ قال تعاىل ،وال حلول وال أنصاف حلول أبداً
  

   
 

م مل يعتقدوا يف أحجارهم وأشجارهم وحنوها  هو أن اهللا أخرب عن املشركني إ
+ وإم يقولون ،_+ بل قالوا ،الربوبية

_، فلم يقبل اهللا ذلك منهم بل شدد النكري عليهم وتوعدهم وأمر رسله بقتاهلم 
سبيهم وأمواهلم، وتعلق القبوريون يف هذه األزمنة باملقدسني عندهم أعظم من واستباحة 

 كما أخرب اهللا ، ألن األوائل يشركون يف الرخاء وخيلصون يف الشدة،تعلق أولئك املشركني
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+عنهم بقوله              
_، أما القبوريون واملفتونون بتقديس األشياء يف هذا الزمان فهم يشركون يف 

 بل تزداد ضراعتهم إىل املقبورين حال الشدة أعظم مما يضرعوا إىل اهللا أو ،الرخاء والشدة
 جيهلون أحوال رعايهم  فهم عدلوا برم غريه إذ ساووه مبلوك الدنيا الذين،يلتفتوا إليه

ونواياهم ونواياها وخباياها فيحتاجوا دائماً إىل وسيط يعرفهم بالناس ويشفع عندهم 
 وما هلم من دونه ، وال دونه ودون توبة عباده حجاب، واهللا ال ختفى عليه خافية،للمذنبني

+ قال تعاىل ،من ويل وال شفيع
.._، +.._، +

          .._، +  
     _، واسطة وشفيعاً قد عله املقبورجبالقبوري  فإن 

 حيث قاسه باملخلوق الذي حيايب يف فضله وحكمه وعدله ،انتقص اهللا انتقاصاُ عظيماً
 أو حيرم من ليس له واسطة جلهله حباله ،يع أكثر مما يعطي غريهفيطعي من له وسيط وشف

 وذنبهما ، ويعفو عن املذنب الذي له شفيع ويطرح اآلخر يف السجن والعذاب،أو استقاله
 وانتهج ، القبوري ام اهللا باحملاباة من حيث ال يشعر فهذا، تقدس اهللا عن ذلك،واحد

عافاه اهللا  -عماً أنه موحد وهو خمالف للتوحيد  زا،خطة املشركني الذين هم برم يعدلون
  . فعليه التوبة وإخالص الدين هللا من جديد- من ذلك
  

        
 
 وكذلك شفاعة غريه ، فهو صاحب املقام احملمود، ال تنكر> شفاعة النيب 

  : وهو على أمرين، لكن ينبغي معرفة احلد يف ذلك،هللافيما يأذن به ا
عن  >  وقد أخرب النيب، إنه عز وجل ال تنفع الشفاعة عنده إال بإذنه:أحدمها

 مث ،حاله يوم القيامة أنه يسجد وحيمد ربه مبحامد يفتحها عليه دون أن يعرفها من قبل
 ويف بعض طرق ،داً وحيد له ح،)ارفع رأسك وسل تعطي واشفع تشفع: (يقول اهللا له

اللهم ( فيقول ،يطلبها من اهللا >  فالذي يطمع بشفاعة النيب،)مث حيد يل حداً(احلديث 
عن االستشفاع به على اهللا كما أورده ابن اسحق يف قصة   > وقد ا،)شفعه يف

 ، شأن اهللا أعظم من ذلك،إنه ال يستشفع على اهللا بأحد من خلقه(االستسقاء مبا معناه 
 فإذا سألت اهللا ،) ولعرشه منه أطيط كأطيط الرحل بالراكب، عرشه على مساواتاهللا فوق

أن جيعلك من شفعاء حممد عليه الصالة والسالم فإنك بذلك تضرعت إىل اهللا أن جيعلك 
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 أما أن تسأله إياها رأساً فكأنك تريد ،يف ضمن احلد الذي يأذن اهللا له بالشفاعة فيهم
 فهذه ، وهو مكرم عن ذلك،ه هو أن يطمع يف ذلك أيضاً وتريد من،احملاباة دون غريك

  .خطيئتان يزيدان شناعة يف األمر الثاين
فأنك طمعت يف ما ال يتصور أن يطمع فيه عاقل مقدراً هللا > وهو افتياتك عليه 

 ألن الشفاعة ال يتحقق طلبها ويصح رجاؤها إال بعد تبني األمر ،ورسوله حق قدرمها
 مع ، وهناك يصح رجاؤها والتعلق ا بإذن اهللا،لشفاعة ورضائه اللشافع وموافقته على ا

 شفيعي قبل أن )فالن( وال يصح لك أن تقول ،اإلنابة من اإلنسان املذنب النافية لإلصرار
 ،يعلم ويتبني حالك ومالبساتك وصحة نيتك وصدق عزميتك على اإلقالع عن الذنب

 ويفرح ، وهو فاتح بابه للتوبة بال شفيع،وهذا شيء ال يعلمه إال عالم الغيوب جل وعال
كما أخرب بذلك الصادق  - بتوبة عبده أشد من فرحة الواجد لراحلته الضائعة يف مفازة 

 فإذا أبيت إال أن جتعل بينك وبينه وسيط وشفيع فما قدرته حق قدره - >املصدوق 
 ،ك بالشفاعة بل طلبت من النيب أن حيابيك دون غري،وال أيقنت بسعة رمحته للمؤمنني
  .وامت اهللا أيضاً باحملاباة كما تقدم

  
 
 هو ما قدمنا من حتقيق التوحيد بإخالص العبادة له والنصح والصدق معه وبذل 

 وأن يعترب ، وقمع املفتري عليه جبميع وسائل اجلهاد،النفس والنفيس يف إعالء كلمته
 وال ، يتصرف يف شيء إال وفق أوامر مواله تبارك وتعاىلاإلنسان نفسه عبداً مملوكاً ال

 وال يتقدم على جنابه العظيم بأي حكم أو تشريع ،ينفق مال اهللا إال حبقه وفيما يرضيه
 بل ، ولو أقرب قريب، وال يؤثر حمبة شيء أبداً على طاعته ونصرة دينه،خمالف ملا أنزل

  .يعاديه يف ذات اهللا إذا اقتضى األمر
  

 
 بتحقيق قوله تعاىل > ينضبط واجبنا حنوه +_، 

فيجب أن يكون أحب إىل كل مسلم مؤمن من نفسه ووالده وولده وأمواله والناس 
لده ووالده واهللا ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من و( :>  كما قال ،أمجعني

 فمحبته ال يكتفي فيها بأصل احلب بل ال بد من إيثاره يف احلب على ،)والناس أمجعني
 ، وحكمه أنفذ علينا من حكم أنفسنا، آثر من حقوقنا> وأن يكون حقه ،كل شيء

وشفقتنا عليه وعلى نصرة ما جاء به من احلق أعظم من شفقتنا على أنفسنا وعلى أقرب 
 كل نائبة  وأموالنا وقاء له يف،فداء لهونه املهج واألرواح وجنعلها  وأن نبذل د،قريب لنا

 وأن ال نتخلى عن الدفاع عن سنته ودينه القومي بالسالح والقلم ،جتري على دينه
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 وأن ال ، فإن املتخلف بقلمه ولسانه جرمه أشد من جرمية املتويل يوم الزحف،واللسان
 وال ننحرف عنها إىل ما جتدد ،هواء واملناصبيصدنا عن ذلك ما يتح لنا من املصاحل واأل

 وجنعل ما ، وال يشغلنا عن نشر سنته وتبليغ دعوته أي شاغل،من املبادئ واملذاهب
 ، لنجعل من حياتنا امتداد حلياته الطاهرة،نستحصل عليه من كد وكسب يف هذا السبيل

نستفصل عن سنته  وأن نتبع مجيع ما يدعونا إليه و،رطا لنا يف الدار اآلخرةففيكون 
 وأن ننصرف ، فإنه ال يعمل إال خرياً وال يأمر إال مبا فيه اخلري والعز والسعادة،لنقتدي ا

 وقد وصف ، فإنه ال ينهي إال عما فيه الشر والشقاق األبدي،عن مجيع ما ينهاها عنه
 فينبغي أن ال تنفلت منه فتقع يف خزي الدنيا ،نفسه بأنه آخذ حبجز أمته عن النار
  .وجحيمها وعذاب اآلخرة ومحيمها

  
 
 ًذا الكتاب العزيز الذي أنزله اهللا إليه ذكرا هو أن نفرح ويفرح كل واحد منا 
 ويهنئ بعضنا ، ونفتخر به إميا افتخار، فنفرح به فرحة عظيمة ال يشبهها فرح،وشرفاً

ورود كتاب من حبيبه أو قريبه ويعتز  وكيف يفرح اإلنسان ب،بعضاً يف كل وقت وحني
الرئيس (ويفتخر بورود كتاب ممن هو أعلى منه درجة يف الدنيا فيباهي به الناس قائالً 

 وال يفرح وال يفتخر بكتاب ربه العظيم الذي )الفالين أو الوزير أو األمري وحنوه يكاتبين
  ؟كله نور وهداية ألمراض قلبه الذي رانت عليه

 حبيث ، وينشغل به،حة وهذا االفتخار هو أن حيبه من صميم قلبهوفائدة هذه الفر
 إذ ال جيتمع يف قلب إنسان حب القرآن وحب هلو احلديث ،ال يكون فيه فراغ لغريه

 جبميع صنوفه وأنواعه مما تقذف به شياطني اجلن واإلنس أعداء الرسل الذين ،الباطل
ال تسمعوا هلذا القرآن والغو فيه (وا بإشغالنا عن القرآن حيث قالتواصوا كابرا عن كابر 

 وكذلك يقضي علينا الواجب أن نتلوه حق تالوته بالتدبر الصحيح ،)لعلكم تغلبون
 وأن نعمل مبدلوله دون إخالل ودون زيادة عليه من خارج أو نقص منه ،والتصور احلسن

 أظهرنا  ونقدر رسوله بني، وأن حنفظ حدود اهللا فنجعله بني أعيننا،بسبب من املؤثرات
يتلوه علينا مشافهة لتصغوا قلوبنا وأرواحنا من شوائب األعراف والعوائد اجلاهلية والطباع 

 فنحمله محالً صحيحاً ، فنحل حالله وحنرم حرامه ونقف منه املوقف الالئق بنا،البهيمية
والتعاون  مث بالدعوة والتبليغ والتواصي باحلق والصرب عليه ،بالتطبيق العملي املرضي هللا أوالً

 كما ، لنحقق النصيحة هللا ولكتابه ورسوله وأئمة املسلمني وعامتهم،على الرب والتقوى
 وبإخالص العمل ، والعمل بذلك جزء منها، الدين بأنه النصيحة>وصف الرسول 

  .والسعي احلثيث لكماله وأخذنا القرآن بقوة نسلم من مثل السوء ونرتفع عنه
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 هو ما ضربه اهللا ملن كلفه حبمل كتابه عمالً ونصحاً وتبليغاً فتقاعس عن محله 

 فشبه ،_+كما قال تعاىل 
 الذي حيمل الكتب وال يستفيد )احلمار( بـمن مل ينتفع مبا أنزل اهللا عليه حبمله الصحيح 

 وضرب مثالً آخر أسوأ من هذا ملن اخنلع من آيات اهللا ووحيه وطرحها إىل غريها ،منها
 وأخرب عن خبث ، فشبهه بالكلب،تقديساً لألرض واجلنس وحباً لشهوات النفس ورغباا

+سريته يف األرض وإيذائه للناس بقوله تعاىل        
               

        .._، وهذه طبيعة حتمية للمنحرفني عن 
 جتدهم يتهارطون ارط الكالب عالنية على رؤوس األشهاد وال ،هدى اهللا ورسوله

  . فهذه معجزة عظيمة من معجزات القرآن اخلالدة،خيجلون من تفكه أعدائهم عليهم
  

 
ويفضل السعي ، قصده أو يؤثرها على االخرة هي أن ال جيعل الدنيا غاية 

 الذي ، بل تكون غايته من العمل نصرة دين اهللا والسعي لآلخرة،للتفاخر والتكاثر ا
 وليس الزهد ،حيقق ا مجيع معاين اجلهاد يف سبيل اهللا وحسن املعاملة معه ومع خلقه
روشة اليت هي من االنصراف عن األعمال والتخلي عن شؤون احلياة والعيش عيشة الد

فهي جنب وضعف نفس وتعطيل للمواهب  ، فإا ال جيوز أن تسمى زهداً،رواسب الوثنية
 وهي من املبتدعات السيئة التأثري املسببة لتأخر املسلمني عن السبق ،والطاقات البشرية

 حىت غزاهم أهل الباطل يف عقر دارهم ،الصحيح والزحف بدينهم ورسالتهم إىل األمام
  . شر متزيقومزقهم

  
 
بل جيب فهم الدين كما جاءت به ، التقليد يف أصول الدين والتوحيد ال جيوز 

الرسل على وجهه الصحيح امللهب للضمائر والدافع جلميع القوى واجلوارح إىل األمام يف 
 يلتزم  ولو مل، أما يف فروع الدين فيجوز تقليد أي مذهب من املذاهب السنية،سبيل اهللا

 وعلى العامل البحث عن الدليل واحلرص على ، بشرط أن ال يتتبع الرخص،مذهباً معيناً
  . من غريه يف تفريعات املذاهب>التمسك مبا كان أقرب لقول النيب 
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 ولكن ال جيوز ملن -  استقالالً – تعلم احلديث واالستنباط منه فرض كفاية 

 أن يطعن على املذاهب أو يندد ، فضالً عمن أويل منه قليالً،رزقه اهللا طول الباع فيه
 ألا مرتكزة على الكتاب والسنة والقياس املستنبط منهما يف فقه ،باتباعها يف الفروع

ديث  وال جيوز ملدعي احل، ويندر أن توجد مسألة فقهية مرتكزة على تعليل شاذ،األحكام
النصوص الشرعية  الذين يرون ،أن يقرن املذاهب السنية مبذاهب املبتدعة من أهل الكالم

 كما ال جيوز أيضاً أن يفرض ، فالفرق عظيم بني هذه وهذه،العياذ باهللاال تفيد اليقني و
إقامة احلجة على املقلد املتمذهب ببعض املذاهب السنية مبجرد تالوة بعض األحاديث 

 ومل يقلد إمامه إال ليقينه أنه أعرف ، أن إمامه أعلم حبديث الرسول من هذا يرىه ألن،عليه
  . فأفهم تغنم، ال ألنه منطقي يأخذ باملعقول،بالسنة

  
 
وقد يكون فرض عني عند ، تعلم العلم الشرعي فرض كفاية على كل مسلم 
ية واحلرف واملخترعات الضرورية للمجتمع حسب  وكذا تعلم الفنون الصناع،احلاجة

 ومنه من يتخلى من أهل الصنائع ، ولويل األمر جرب فئة من الناس عليها،أوضاع كل زمان
 وعلى كل ، وإجباره على العمل وتشجيعه من مال اهللا الذي هو بيت املال،عن حرفته

ري كل مادة نصحاً هللا عامل من املسلمني بذل اجلهد يف اإلبداع واالختراع وتسليح وتسخ
 بنية إعزاز الدين ورفعة شأن املسلمني وإعالء كلمة اهللا يف األرض وقمع املفتري ،ورسوله
  .عليه

  
 
وقد يكون الساحر مشركاً أو كافراً أو ، هو من كبائر الذنوب املنصوص عليها 
 الفتك أو الشعوذة أو الفتنة  حسب نشاطه يف، جيب قتله قصاصاً أو حداً أو تعزيراً،مفسداً

عن الدين أو تسهيل الفساد لطالبه أو تغطية اجلرائم أو التفريق بني املرء وزوجه أو عمل ما 
  . إىل غري ذلك من سوء نتائجه،يفتك باحلياة أو يزيل العقل

  
 
ة هي بصحة دينه وحسن أخالقه وسالمة عقله  مبا أن حياة اإلنسان احلياة الطيب

 فإن القيام بفتنته عن دينه وإفساد أخالقه وبلورة تفكريه يعترب قتالً ،وتفكريه من املؤثرات
 فلذا قال تعاىل ، وقتل الروح أعظم من قتل اجلسم،معنوياً لروحه وجناية على عقله

+_، +_، ألن الطواغيت الذين يصدون الناس 
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 وحيسنون ا ،عن دينهم بفتنة القوة أو اإلغراء بالدعايات الباطلة اليت يضلون ا الناس
 ويشغلون األمة عن القرآن مبا يقذفونه عليهم من هلو احلديث ،القبيح وينددون بالطيب

 وطاعته والعمل ألجله إىل حب األوطان  ويصرفوم عن حب اهللا،الباطل واون
الدعاة إىل   . . .)]٤[(. . .  إىل ،وتقديس األمور املادية والعمل من أجل ذلكوالعشائر 

 وقد أخرب اهللا عن ، هؤالء فتنتهم أشد وأعظم نكاية وعاقبة من القتل، بكل نقيصةاهللا
ا رمى قبلهم  كم،فرعون أنه رمى املؤمنني مبوسى بتدبري مؤامرة إلخراج الناس من بالدهم

+ إذ قال ،موسى وهارون بذلك       
   _، وقال ملن آمن به +       

.._، ومجيع أنواع الفتنة والتضليل الذي عمله 
ويعمله املبطلون للصد عن سبيل اهللا وإغراء الناس على اخلروج من حكم دينه وعداء أهله 

  . هي أشد من القتل وأكرب ال حمالة،وإيذائهم
  

 
 ومبا أن ، وأخذ الوقاية عما يضر،اللغة من التوقي التقوى مشتق يف أصل 

 فعليه ،اإلنسان جيعل لنفسه وقاية عن حر الشمس من االستظالل مبظلة واللجوء إىل ظل
 وكما يتقي من احلر باستعمال املراوح ،أن يأخذ لنفسه وقاية من عذاب اهللا وناره

لب اهللا منه أن يأخذ وقاية  يط،واملكيفات ومن الربد باملالبس واللجوء إىل مواطن الدفئ
 وكما يأخذ لنفسه وسائل الوقاية من عدوه يف الدنيا فليأخذ ،من حر جهنم وزمهريرها

+ فهذا مدلول أمر اهللا لعباده بالتقوى ،لنفسه وقاية من زبانية جهنم
        _، وكيف يقي 

  .اإلنسان نفسه وأهله منها إال بالتربية الدينية اليت حتسن ا معاملتهم هللا
  

 
جرأة مل يسبق  هذا افتراء عظيم جترأ به على اهللا بعض فالسفة املذاهب ومنفذيها 

 إذ غاية ما قص اهللا عنهم التعلق باملشيئة بقوهلم ،ابر القرونغهلا مثيل يف أي حميط كافر 
+_،م اهللاوهؤالء جعلوا للشعب ، فكذ 

 ويلزم من هذا األفك إفساد اللوازم ،وها لتربير خططهم اليت ينفذ)إرادة األمر(املوهوم 
 إذ على قوهلم الفاسد يكون للشعب أن يفعل ما شاء ،املبطلة له والدامغة ملن قاله

                                                 
  ).منرب التوحيد واجلهاد(غري مفهومة ارة عب) ٤
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 بل على وفق ما يهواه وعلى ،ويتصرف يف حياته تصرف من ليس مقيداً بشريعة وكتاب
اهللا وال ترعى  كالشعوب الكافرة اليت ال تدين بدين يقبله ،أساس املادة والشهوة والقوة

 فهذا األفك العظيم مل جيرأ عليه أبو جهل ومن على شاكلته مع خبثه ،خلقاً وال فضيلة
 فإذا ، حيث أن أذواق الشعوب ونزعاا ختتلف، ألن قبحه معروف ببداهة العقول،وعناده

جعلت إرادة الشعب من إرادة اهللا صارت نزعات الوجودية والشيوعية والنازية 
 وصار كل ما واه النفوس ،شية الغاب وغريها من إرادة اهللا اليت أمر اوالصهيونية ووح

الشريرة ويعشقه مرضى القلوب من التهتك واالحنالل ومعاقرة اخلمر ودغدغة الغرائز 
 فعالم ينتقدوا على غريهم ويصيحوا ،وإشباع الشهوات على حساب الغري من أمر اهللا

 وألي شيء ،من إرادة اهللا يف حكمه الذي يرتضيهعليه إذا كانت إرادة الشعوب ورغباا 
يرسل اهللا الرسل ويرتل الكتب ويشرع اجلهاد واألمر والنهي على الناس إذا كانت إرادم 

 والذين تزعموا هذا ، هذا هو عني احملال ومنتهى الفجور والضالل،من إرادته اليت يرتضيها
 الشعب الذي ال خيضع لسلطام  بل يسمحوا هلا بغزو،األفك ال يطبقونه على أنفسهم

 فكأن الشعب الذي حيكمونه هم بقوة احلديد والنار هو الشعب ،ويسري وفق أهدافهم
 ، والباطل ال بد أن يتناقض وينادي على نفسه بالبطالن،الذي أرادته ألوهية من أراده اهللا

أنداداً لشريعته فقد أشركوا باهللا شركاً عظيماً إذ جعلوا الشعب ندا من دون اهللا وأهواءه 
  .وحكمه بدالً من أن يكون حمتكماً إىل اهللا ملتزماً حلدوده متكيفاً بشريعته منفذاً هلا

  
 
 ا اليهودي الذي نبش الشيوعية املزدكية )كارل ماركس( هذه مقالة نطق 

 ، فاخترع هذه املقالة بزعم أن الدين خمدر ومبلد للشعوب،اليهودية بعد ما قربها اإلسالم
 وهو أن الدين الصحيح احلنيف ملة إبراهيم الذي ،وكالمه مردود باحلق احلقيق بالقبول

 دين يلهب القلوب واملشاعر حمرك جلميع األحاسيس والقوى دافع ؛أمر اهللا خلقه بإقامته
انة واخلضوع للظلم وجماملة األعداء  ال يقبل من أهله الذل واالستك،ا إىل األمام

 وأوضاع ما أنزل اهللا ا من ، أو اجلمود على طقوس،والسكوت على الباطل والفساد
 بل يوجب عليهم النهوض واالستعداد بكل قوة وتسخري كل دابة ومادة على ،سلطان

 وأن جيعلوا مجيع ،وجه األرض أو يف جوفها أو أجوائها كيال يغلبهم عدوهم يف ذلك
 والرباءة ممن جانب دينه ،مواهبهم وطاقام يف سبيل اهللا إلعالء كلمته وقمع املفتري عليه

 فهذا الدين صحيح على العكس مما قاله اليهودي وأتباعه من تالميذ ،وتنكر حلكم شريعته
 الذي ال يوقف يف وجوه ، الذين ربوهم وأبرزوهم حملاربة هذا الدين الصحيح،األفرنج

 أما األديان األخرى املزعومة من الهوتية وثنية فيصح أن يقال ،كما أنزلأهله لو محلوه 
عنها بكلمة اليهودي لتقيد أهلها باخلرافات وتقييدهم العلم الفين واالختراع عن 

  .االنطالق
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وهو متناقض تناقضاً ال خيفي ،شؤه الثقافة الفاجرة الكافرة املغرضة هذا قول من 

 وذلك أن كل ، كشأن الباطل دائماً ينادي على نفسه بالبطالن،على ذي لب غري متأثر ا
إنسان ال حيصل له تأمني احلياة والعيشة الراضية إال إذا سعى سعياً صحيحاً لتأمني ما 

ن و والوقوف عند حدوده بإعطاء كل ذي حق حقه د مبراقبة رب العاملني حقاً،بعدها
عامل الناس مبا حتب أن : (رمسه اهللا على لسان رسوله إذ قال بل مبا ،غش وال مراوغة

ال يؤمن أحدكم ( ،) وأحب للناس ما حتبه لنفسك تكن مؤمناً،يعاملوك به تكن مسلماً
 ،) تبعاً ملا جئت بهوال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه(، )حىت حيب ألخيه ما حيبه لنفسه

إن اهللا حرم الظلم  (،) ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء،الرامحون يرمحهم اهللا(
  . إىل غري ذلك،)على نفسه وجعله بينكم حمرماً فال تظاملوا

_، ++وما يف القرآن من قوله 
  _، +        _، 

+  _،فبلزوم الناس هذه الطريقة الدينية ، وغريها من اآليات الكثرية 
 وما أذهب ، مث بعدها ثانياً،حلياة أوالالصحيحة حيصل هلم األمن والتعايش السلمي يف ا

على الناس أمنهم إال افتيام على دين اهللا وخروجهم عن تعاليمه النافعة يف احلياة وبعدها 
 فهذا األفاك األثيم صاحب هذه املقالة هل يطمع باألمن يف احلياة والتعايش السلمي ،طبعاً

وحب الشهوات وطلب الرئاسة والعلو يف إذ نبذ الناس دين اهللا وتعلقوا باملادة واألنانية 
 أال يرى العامل مهدداً يف كل وقت وحني حبروب ؟ أمل حيصل بذلك الشر املستطري؟األرض

 أال يرى الدول املادية منهمكة يف صنع ما يدمر املدنية ؟طاحنة قد خلت من قبلها حروب
اخلالص املقصود به تأمني  حقاً إن تأمني احلياة ال حيصل إال بالعمل الصاحل ؟ويفتك باحلياة

 وذلك ال يتحقق إال باإلميان بالغيب الذي هو مصدر ،ما بعدها خوفاً من اهللا ورجاء ثوابه
 ، ولذا حصر اهللا اهلداية واملنفعة بالتذكرة عليه،اخلري ومنبع الفضيلة واجلمال كما أسلفنا

 ،_. .+فقال يف فواتح القرآن 
+_،إىل غري ذلك من اآليات واألحكام ، 

 ،اليت ملا انطبع ا أسالفنا كانوا أصلح اخللق وأنصح اخللق للخلق وأرحم اخللق باخللق
 وملا حرمت ، قدمناه من اآليات واألحاديث وأضعافها مما فهموه وطبقوهممتثلني ما

 أفسد اخللق ، من اإلميان بالغيب ومثرته الطيبة كانت على العكس من ذلك)أوروبا(
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 وكان على سريم كل من تقبل ثقافتهم وسار ،وأعشق اخللق للخلق وأفتك اخللق باخللق
  .على منهاجهم

  
 
 هذه فكرة ركزها االستعمار يف تعليمه الثقايف الذي هو امتداد للحروب 
 تلقاها بالقبول ، ضمن ختطيط صهيوين أثبتته الربوتوكوالت الصهيونية املكتشفة،الصليبية

والتشجيع أصحاب املبادئ القومية واملذاهب املادية والنحل الوثنية املطلية بشعارات 
 وهي منبثقة ،ون حلاجات يف صدورهمع واملندف،يستحسنها الذين نسوا حظأ مما ذكروا به

  .من تلك الربوتوكالت
 فهو مصدر الوحدة ،والدين اإلسالمي الصحيح على العكس مما رموه به

 وأي طائفية ، وحتقيقه سبب العز والتمكن والتضامن والتراحم والبذل واإليثار،الصحيحة
+ه يف دين يقول ألهل           

              
_،كاليهود ، وإمنا نشأت الطائفية ممن ال يعترف إال بدينه وبذم ما سواه 

والنصارى الذين أخرب اهللا عنهم إم يعرفون نبينا كما يعرفون أبناءهم فكتموه وهم 
 ، فالطائفية تنشأ دائماً من االفتراء على اهللا، وبذروا بذور الطائفية بشىت الدسائس،يعلمون
  .ء كان حبجة دين كاذب أو مذهب مادي أو وثين يصبغ بطالء اجلنس والوطنسوا

 فلما ،الذي مل تأخذ املادة يف قلوم حمال يف الوقت من اإلسالم) . . . ]٥[(. . . 
 ،احتلت املادة واألنانية مكاناً يف القلوب لعبت السياسة دورها يف بث التفرقة والشقاق

 هذا كله مع التظلم من األوضاع ،و حنلة وفلسفةباسم مذهب أو أسرة وباسم ملة أ
والتنديد باملسؤولني واالختالق واألكاذيب وتزوير الوثائق واملكاتيب إلضرام نار الفتنة 

 وما أعقبه من تعسف سياسي ، حىت جاء دور احلرب الصليبية الغاشم البشع،والتحزب
 معاملة املسلمني مع  على الرغم من حسن،ومكر ومؤمرات لئيمة تصبغ بأمساء مذهبية
  .الغزاة املغلوبني واخلونة ااورين من أولئك

 ليشغلوا أهله يف ،وكل هذا امتداد ملا قبله من الدسائس السياسية ضد اإلسالم
  . فيبقى كاملريض يف بيته،أرضهم ويوقفوا مده الثوري عنهم

ية مطلية فما يرى من ظاهر الطائفية املذهبية هو يف احلقيقة مبادئ وأحزاب سياس
 ال على الدين ، فالعيب واجلريرة هي على السياسة املاكرة الكافرة،بطالء املذهبية املختلفة

                                                 
ولو أم أخلصوا دينهم هللا واتبعوا حممداً الذي يعرفونه كما يعرفون :  ولعلها،العبارة غري مفهومه) ٥

  ).الناشر ( ملا حصلت طائفية، كالصدر األول، واهللا أعلم،أبناءهم
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الصحيح الذي اختاره اهللا أساساً للوحددة جبميع معانيها، مث أن الصليبيني ملا عجزوا عن 
ا أخفقوا  ومل،حماربة اإلسالم بالسيف غزوه غزوا ثقافياً بذلوا فيه األموال الطائلة للمبشرين

 أبرموا األمر اجلديد إلخراج أبناءهم ،بعد جمهودهم الكبري وأيقنوا استحالة تنصري املسلمني
 يعيدوهم إىل ضروب  بل،منه فقط دون أن يتشرفوا بالدخول يف املسيحية على زعمهم

 ومحاية كيان القوم ،من الوثنية حتت تقديس اجلنس والوطن واستبدال حدود اهللا حبدوده
 ودعوى ، واستبدال حمبة اهللا ورسوله حبجة هذه الطقوس والشعارات،ية دين اهللابدل محا

 كأنه لنب خالص ال ،العمل للوحدة اليت جتمع الفرق حتت اسم القومية بدالً من الدين
  .جيري بني أهلها الشقاق وال حتل فيهم األنانية واالنتهازية

 ، اخلالفات واملخازيوقد عكس اهللا مقاصدهم وأحاط جمتمعهم بالفوضى وكافة
ولكنهم يغالطون وخيادعون لتربير خطتهم األثيمة وتغطية باطلهم على األغمار 

  . وهم ا أحق وألصق،يرمونه بالطائفية،  فريمون الدين بدائهم هم،والسطحينن
وقد حتمس هلذه الفكرة اخلاطئة لفيف من النصارى ليخدعوا ا املسلمني على 

 وهو الدين الذي اعترف ، الذي بشر به عيسى فكذبوه،حيححساب الدين اإلسالمي الص
 فأىب لؤمهم إال أن خياصموه وميكروا بأهله ويوالوا اليهود ،بكرامة عيسى وأظهر براءة أمه

 وهم الذي آذوا عيسى وحاولوا قتله وقالوا فيه ويف أمه تاناً ،وينفذوا خمططام ضده
لى حساب دينهم املزعوم الذي يربأ منه  ال ع، وكانت خطتهم على حساب ديننا،عظيماً

  .عيسى وكل نيب
 وكتب الشقاق ×وقد ضمن اهللا الوحدة والعز والتمكني بتحقيق دين حممد 

+ قال تعاىل ،العقيم على من تنكب عنه وتوىل        
    _،فحصر اهللا حالتهم يف الشقاق كما هو واقع فعالً بينهم اآلن ، 

 ومواالم أعداء اهللا ورسله تبديالً منهم لقول اهللا ،على الرغم من زعمهم الوحدة الكاذبة
  . واهللا غالب على أمره،الذي اهم عن مواالم وأمرهم بالرباءة منهم كلياً

  
 
 هذه املقالة انبثقت مما قبلها وصاغها احلاقدون على اإلسالم الذين رموه 

 ليبعدوا حكم اهللا ويفصلوه عن مجيع القضايا ،بالطائفية ذه الصيغة املزوقة إفكاً وتضليالً
 وحصروه يف ، حبجة الوطن الذي جعلوه نداً هللا وفصلوا بسببه الدين عن الدولة،والشؤون

 والعربة ، فأعادوا بذلك احلكم القيصري والكسروي بألون وأمساء جديدة،أضيق نطاق
  . ال باألمساء واأللقاب، وعدم العدل، من سوء التحكم واألعمال املخالفة للشرع؛باملعاين

 ولكن غلبت ، وال جيوز للمسلمني إقرارها أبداً،فهي خطة شركية قل من انتبه هلا
ا مبا يطلقه أولئك من الدجل والتهويل وخيادعون به اهللا عليهم سالمة الصدر فاغترو
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 من دعوى تعظيم الدين واالرتفاع به عن مستوى السياسة اليت هي غش ،واملؤمنني
 واهللا ال يرضى من عباده أن يتهاونوا باحلكم ، ليخدعوا به املسلمني وخيرسوهم،وكذب

 بدالً من أن –دقة يف تنفيذه  أو تنقص فيهم الرغبة الصا،ويتنازلوا عن حدوده قيد شعرة
 فالدين الذي هللا ، بل وال حلب ولد أو والد أو أخ قريب، حلب وطن أو عشرية–تنعدم 

 وأن ال يتخذ الوطن أو ،جيب أن يسيطر على اجلميع ويكون أحب وأعز من الوطن
 وتبذل النفوس واألموال ،العشرية ندا من دون اهللا ويعمل من أجله ما خيالف حكم اهللا

ن كيان العصبية القومية ويف سبيل الوطن ال يف سبيل اهللا إلعالء كلمته وقمع املفتري دو
وا ل إذ يعم، فهذه وثنية جديدة أفظع من كل وثنية سبقتها، بل لتعزيز املفتري عليه،عليه

 وخيططوا حليام الوطنية ختطيط من ليس مقيداً ،حتت هذا الشعار الوثين ما يشاؤون
ا أفظع من كل وثنية هو ملزيد فتنتها وإخراجها للناس ذا األسلوب  وكو،بشريعة ربه

+ واهللا يقول ، هروباً من حكم الكنيسة)أوروبا(الذي صاغته 
_، ويقول +

        .._، وقد عملوا منذ زمن طويل 
على ذلك حىت كسبوا بعض أوالد املسلمني فنفذوا هلم هذه اخلطة اليت طوحوا ا حكم 

 . . ]٦[ (. . . فيما يزعمون انتحلوا هذه النحلة من أجلها ،نية حبجة أقلية نصرا،اإلسالم
 وعطلوا دعوة اإلسالم وأوقفوا زحفه إرضاء هلذه األقلية وإغضاباً ،يف تقديس اجلنس.) 
 بينما هي تزحف بالدعاية النصرانية وبث اإلحلاد على حساب املسلمني ويف عقر ،هللا

 ، وأباحوا من أجلها ما حرم اهللا بإقرارهم له، وجعلوا احلكم لغري اهللا من أجلها،بيوم
 ليشهدوا هلم مع تالميذ األفرنج من أبنائهم إم متحررون ،وإعفاء مرتكبه من العقوبة

  .كفوء للحكم
 فكأم ،فيا له من دين جعلوه يتالشى أمام مصاحل الوطن وأوضاعه اليت يتعشقوا

نا الوطنية من سياسة وعلم واقتصاد الدين هللا يطرح ظهرياً ليس له حق يف شؤون(قالوا 
  . مرحى مرحى هلذا الدين املعطل املطروح على الرف،)وغريه

  
 
 هو السري على صراط اهللا املستقيم الذي أوجبه اهللا وسار عليه الرسول 
 ونكون به مثاالً ، وأن نتبىن اإلسالم تبنياً صادقاً صحيحاً بروحه وتعاليمه،وأصحابه
 وال نوايل من حاد عنه حبجة عصبية أو وطنية أو هدف مادي مما قذفت به علينا ،حيتذي

 ونوايل يف اهللا ونعادي ، وإن ال خنرج عن تعاليم اإلسالم قيد شعرة،الثقافة االستعمارية
                                                 

  ).هادمنرب التوحيد واجل (العبارة غري مفهومه) ٦
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 بل نقف مع إخواننا ، ال نوايل أحداً أو نعاديه لغاية أخرى على حساب اإلسالم،فيه
 ونعادي ، كالبنيان املرصوص،ملسلمني يف مشارق األرض ومغارا وقفة املناصر املدافعا

 فتتعاىل عليه صيحاتنا حىت نكشفه ،من ميتهنهم أو يؤذيهم أو يضيق عليهم سبل املعايش
 ونعمل جبد وإخالص على سد ثغور الشقاق بتخليص الدين من شوائب البدع ،وخنزيه

 وال تنخدع بطلب الوحدة أو رجائها يف ،غراض سياسيةوالطرق اليت أنشأت ونشأت أل
  .غري الدين

فإن ما يزعمه تالميذ األفرنج اخلارجون عن حكم اهللا إىل غريه من مقاومة 
 ألن خطتهم هي اجلالية ،االنتهازية والرجعية إفك صراح وزعم خيايل ال ميكن حتقيقه

ا إىل الوثنية املادية بألوان جديدة  وهي عني الرجعية اليت رجعوا ،لالنتهازية املشيعة ا
 وال ميكن زوال االنتهازية وقتل األنانية إال بتحقيق الدين ،وأعادوا ا كل خلق ذميم

+احلنيف          _، تاهللا إنه ال يليق 
ن تتبىن هذه األفكار الغربية اليت اضطرت إليها بالشعوب اإلسالمية والعرب خاصة أ

 فهي ال تليق بكرامة املسلمني وال تتفق مع رسالتهم اليت أوجب ، املادية)أوروبا(شعوب 
 بل ترتل م من مقام األساتذة الربانيني يف األرض املتكيفني دي اهللا ،اهللا عليهم محلها

ام التالميذ الضعفاء الصعاليك املتلقفني ملا واملسريين للدنيا جبميع نظمها على ضوئه إىل مق
 وهي أيضاً إذابة لشخصيتهم بني األمم وإعدام مليزا اليت ميزها اهللا ،عليهم بدون إحساس

 فتخرج من اخلريية ، حيث تندمج بتلك األفكار ضمن الدول واألمم العلمانية الالدينية،ا
ن مث انا اهللا عن التشبه بأي قوم يف  وم،اليت هيأها اهللا هلا وأناط سؤودها وشرفها به

  .شعائرهم وشعارام وأزيائهم كي ال تنحدر هذه األمة عن مستواها يف قليل وال كثري
  

 
 ا الصحيحة أن ال تنحاز إىل العلمانيةنعم يتحتم على األمة العربية جبميع شعو 

 أو جتعل الوطن واملادة مها الغاية يف ، شيئاً من األفكار الدخيلة حبجة ماالالدينية أو تطبق
 أقلية يف -  على سبيل الفرض -  ألا إن رحبت ،)صفر على الشمال(كل شيء والدين 

 هو خسارة عظيمة لقاء طرحها رساالت ؛ وثانياً،جوف بالدها فهو أوالً حتصيل حاصل
 كما ختسر أيضاً مودة مجيع املسلمني ،هل األرضرا وختليها عن قيادة األمم وهداية أ

 وجتعل الدول أولئك حجة على املسلمني ،وارتباطهم الروحي ا يف املشارق واملغارب
 فيخسروا املكانة الروحية ،الذين يتعلقون بالعرب النابذين لدينهم واملعرضني عن قضاياهم

 ال يرحبوا من األقلية اليت يزعموا  مث،اليت احتلوها بسبب الدين ويفقدوه من مئات املاليني
  .كما يرحبوها لو طبقوا اإلسالم
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 حبيث اضطر ، فهم عامل ظهرت آثاره،الًعق ال جيوز إنكارهم شرعاً وال 

 كما مسوا ،)قوى الشر(املالحدة القدماء املنكرون هلم إىل االعتراف بقوة غيبية مسوها 
 : واملنكر هلؤالء وهؤالء مكذب هللا القائل، مع إنكارهم هلم أيضاً،)قوى اخلري(ملالئكة ا

+     _، والقائل لرسوله  ×: +   
_، +

_،  بالردة من اإلسالم بعد قيام احلجة  معترض للحكم،لقول اهللامنكر فاملنكر هلم 
  . مث إن إنكارهم رجعية قدمية كما ذكرنا،عليه بتفهيمه لذلك
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  ُحْكُم الَتْشِريع
من قول وفعل فيه مصلحة لبدن ابن آدم خاصة؛ فضالً عن إن ما أمر به الشارع 

  .املنافع األخرى، واألجور املضاعفة عند اهللا، وعلى األخص الصالة

 ففيه أضرار باجلسم زيادة على أضراره األخرى يف اتمع، ؛ الشارعهوما ى عن
  .وما فيه من اإلمث والعقوبات، وعلى األخص احلقد والكراهية واحلسد والشك

فقد أثبت . إستعمال األشربة املسكرة واملخدرة بأصنافها املتنوعة، حىت املفتر منهاو
الطب احلديث بالتشريح والنظارات املكربة جداً، أن يف اجلسم مواد كثرية متنوعة، ما 
تدفع عنه ما يعرض له من أدواء وجراثيم، مثل الكريات البيض اليت تتصادم مع اجلراثيم 

 تبتلعها وغريها من مواد إضافية ومفرزات كيماوية، حيملها الدم الوبائية فتقتلها أو
ويتحول بعضها من سائل خفيف إىل شبه نسيج من اخليطان، يتجمع حول اجلرح احلادث 

ينرب "ليضيق مساحته، وجيعله يلتئم بسرعة، وهذا يسمى يف عرف الطب احلديث 
  .سم اآلدمي عما يطرأ عليه إىل غري ذلك مما بثه اهللا للدفاع الداخلي يف ج،"يتوجني

  تتأثر جداً مبا يلتبس،لكن هذه الوسائل الدقيقة العظيمة املفعول يف مقاومة األدواء
 وبتأثرها هلا ال ، وحسد وغضب ينشأ منهما، وكراهية متربمة،به اإلنسان من حقد ملتهب

اً  حىت قد يعود خطر، فيستفحل املرض يف البدن،تستطيع على مقاومة عوارض األدواء
  . بسبب تلك الذنوب،بضعف تلك األشياء عن املقاومة

 يكون هلا أسوء التأثري ،وإن املشروبات اليت فيها كحول مسكرة أو خمدرة أو مفترة
 زيادة على ما تنقله معها من األدواء ،قي شل حركة تلك املواد عن مقاومة األمراض

 استفحل املرض ،ملُدافع فيه هلا مع إنعدام ا،فإذا تواصل هجوم األدواء على البدن .املضرة
  .وامتدت جذوره الفاتكة

 أدبياً ،فاهللا مل حيرم على عباده إىل اخلبائث اليت ينتج عنها اإلضرار مادياً ومعنوياً
 بسلب صحة أبدام وقلوم وأرواحهم ، اخلبائث اليت تضرهم يف دينهم ودنياهم.وروحياً
  .ال إله إال هو فهو الرمحن الرحيم العليم احلكيم ،العزيزة

 ونعمة وشفاء ورمحة ومنفعة مادية وأدبية ألمواهلم  فكله خري،وما أمر به عباده
  . ومعنوية ألبدام وأرواحهم،وأفهامهم
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 ، له تأثري عظيم يف ضبط الصحة ومحايتها،فالتوحيد الذي هو أصل األصول
  .ومدافعة أكثر ما يطرؤ عليها من أمراض

الفة أوامر اهللا يف إسراف بأكل أو شرب وإقتراف إذ سبب األمراض يف الغالب خم
 ، كالزنا واللواط أو إطالق النظر إىل ما ال حيل،معصية حتدث أوجاعاً يف القلب أو البدن

 ، مما يتأثر به القلب، أو اهليام به، مث التحسر على صعوبته أو عدم حتصيله،والتولع بعشقه
 وقد ،كون من بعضها السل أو السرطان ويصاب بعلل شىت قد ي،ليشقى هو والبدن مجيعاً

 فتزداد احلسرة وتتفاقم ،تزداد اآلالم إذا انضم إىل ذلك صرف املال ومل حيصل املطلوب
 أو مبا يولع به نفسه من املشروبات املسكرة واملخدرة اليت يسترسل فيها طالباً ،األمراض

 احلسرات على عدم الشفاء ببعضها من بعض والتعلل ا بفقدان اإلحساس عما جيده من
 ملا جيد فيها يف ، كاملسترسل يف املعاصي،حتصيل مطلوبه من مال أو رغبة أو معشوق

 كما قال شاعر هذا ، الذي جيعله يعاودها لعله يشفي غليله،صدره من الضيق واهلم والغم
  :النوع

  وأخرى تداويت منها ا    وكأس شربت على لذة

ب على فعل اخلري ويشرح الصدر وجيعل فإن التوحيد الصحيح اخلالص يقوي القل
 منصرفاً إليه باحلب والتعظيم واخلوف ، متعلقاً به يف مجيع أموره،اإلنسان متوجهاً إىل اهللا

 ، ودوام ذكر اهللا حمبة وخضوعاً،والرجاء واإلجالل والطاعة واإلنقياد والتوكل واإلنابة
لغري حب اهللا وما نزل من  حبيث ال يكون فيه فراغ ،فيمتلئ القلب من حمبته وتعظيمه

 بل يكون اهللا أحب إليه مما سواه وأجل مما سواه وال يرى اللذة والنعيم والسرور إال ،احلق
 فيكون هذا القلب الذي هو ملك األعضاء قد استكمل ملوكيته ومعنويته من ،بذلك

ه وااللتذاذ احلياة والعلم وقوة اجلنان ونفاذ البصرية وكمال الرغبة إىل اهللا واالعتماد إلي
 فيكون القرآن ربيعاً لذلك القلب يرتع يف حكمه ومواعظه ،بذكره وتالوة كتابه

 فيكون شفاء هلمه وغمه ومسلياً له ،وتوجيهاته أعظم مما ترتع األجسام يف الربيع اخلصب
 فال يألف إال الطاعات املزكية لنفسه املرغمة لعدوه من شياطني اجلن ،يستغين به عما سواه

 وال يكون فيه هوى خمالفاً ملا يف كتاب ربه فيسلم من األمراض اليت تنشأ غالباً ،واإلنس
 فبتحقيق مقتضيات ، مث يتحصن عنها وحيتمي منها بطاعة اهللا،من املعاصي كما قدمنا

 ويستنري القلب بنور اهللا الذي ،التوحيد ينفتح للعبد باب اخلري والسرور واللذة واالبتهاج
 ،ق بني احلق والباطل والصحيح والسقيم فيكون نشيطاً يف طاعة اهللايكون له فرقاناً يفر

 مبتعداً عن ، مسارعاً ملرضاته، غيوراً على دينه وحرماته، معظماً لشعائره،قوياً يف أمره
 عاملاً أن اهلوى من ، حماذراً منها، جمتنباً معاصيه،املخالفات اليت ينشأ منها اإلمث واحلرج



 
 
 

    منبر التوحيد والجهاد                           األجوبة المفيدة لمهمات العقيدة     

٥٧ 

 وال يسلم من اتباع اهلوى وحيظى مبخالفته ،الفته من أعظم أدويتها وخم،أكرب أدواء النفوس
إال من استمسك بالعروة الوثقى بسلوك مجيع ما يقتضيه توحيد األلوهية والربوبية فكان له 

 ومل يستجب لشيء من مهسات ، فلم يتبع نفسه هواها، قائداً>القرآن هادياً والرسول 
 ، حيصر استجابته يف كل شيء لدعوة اهللا وندائه بل،شياطني اجلن واإلنس أو نداءام

+ : قال تعاىل،متيقناً أنه ال يدعوه أو يناديه إال ملا حيييه احلياة املعنوية الطيبة  
_مقام جهاد  عارفاً أن اهللا أقامه يف الدنيا 

 وجهاد شياطني اجلن واإلنس الذين ، جهاد النفس واهلوى،متواصل جبميع أنواع اجلهاد
 ويوحون زخرف القول ويزينون له ما خيالف وحي مواله مما يفسد قلبه ،يغزونه بالباطل
 مث جهاد أعداء اهللا الذين يقعدون بكل سبيل يوعدون ويصدون عن سبيل ،ويفسد حياته

 اليت خيدعون الناس ،تنوعاً متواصالً يقمعهم به عن الوصول إىل غايام الدنيئة جهاداً م،اهللا
 جازماً أن من أقام نفسه هذه املقام وأشغلها يف ذلك حيصل ،فيها بشىت األمساء واأللقاب

 ، ويكون من جند الرمحن املنصورين وحزبه املفلحني،على احلياة الطيبة النافعة يف الدارين
م يستعمل نفسه يف طاعة اهللا واجلهاد يف سبيله فتح على نفسه أبواب وأن من انعكس فل

الشر فغلبه هواه واستهوته الشياطني وانقضت عليه شياطني اإلنس واجلن من كل جانب 
+فكسبوا نفسه العزيزة كسباً رخيصاً وكان من حزب الشيطان 

_. اإلنسان يف حياته ال حمالة  فهكذا يصري+      
_.  

 شغلته ، ويصنها بوحي الرمحن الرحيم،والنفس إن مل يشغلها صاحبها باحلق
 هلذا كان اإلنسان ال بد له من اإلميان ، وسلكت به خطوات كل شيطان رجيم،بالباطل

غيب وإستشعار عظمة اهللا واخلوف الشديد من هجوم املوت الذي ما بعده إال دقة بال
+ ،الساعة الكربى يوم الفزع األكرب


_.  

 ألنه جيعل من ضمري اإلنسان ،فاإلميان بالغيب هو مصدر اهلداية والرشد والسعادة
 فيكون من ناحية ،جلة واآلجلةرقيباً باطنياً يراقبه يف كل عمل وخيوفه من عقوبات اهللا العا

 يبذل ، مسارعاً ملرضاته،على خوف ووجل من سوء املصري ومغبة التقصري فرياقب اهللا متاماً
 فينشغل جسمه وقلبه ،النفس والنفيس لتنفيذ أوامره يف كلماته احلسىن اليت تضمنها القرآن
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اخلري والسعادة باملقاصد  فتنفتح له أبواب ،بأعمال اخلري واهلداية عن أعمال الشر والغواية
 وتنغلق عنه أبواب الشرور باستدامة ذكر اهللا ومراقبته ،احلسنة واألعمال الصاحلة

  .واالستحياء منه حق احلياء ومواصلة التوبة واالستغفار

 وراحة ، وراحة الروح يف قلة األنام،راحة اجلسم يف قلة الطعام( :قال ثابت بن قره
 .وب للقلب مبرتلة السموم إن مل لكه أضعفته وال بد والذن،اللسان يف قلة الكالم

  ).والضعيف ال يقوى على مقاومة العوارض

  :وقال عبد اهللا بن املبارك

  وقد يورث الذل إدماا    رأيت الذنوب متيت القلوب
  وخري لنفسك عصياا      وترك الذنوب حياة القلوب

 شياطني اجلن واإلنس يف اليت يقوم ا" فتنة الشبهات"ومن أعظم أمراض القلوب 
 بل يف مجيع أمور ،كل زمان ومكان ليلبسوا ا على الناس دينهم ويشككوهم يف خالقهم

 فيحلوا املذاهب املادية واملبادئ القومية ، ويولعوم حبب اجلنس والوطن واملادة،الغيب
لوم  ويشغ،اجلنسية والوطنية حمل الروحانيات اليت ا سالمة الصدور وشفاء القلوب

 لتكون قلوم متأهلة ،باملطربات الشيطانية وهلو احلديث عن ذكر اهللا وما نزل من احلق
  .لالفتتان بالشهوات

ت على اتمع فتنة الشبهات مع فتنة الشهوات فقد شقي وضل عن سواء وإذا جثم
يه  عن مجيع أنواع احلق الذي تقتض. وهم ميهدون باألوىل لألخرى ليحدثوا الفراغ،السبيل
  . فيشغلوه بالباطل كل على حسبه من ذلك الفراغ والعياذ باهللا،عبادة اهللا

 وضعفت ،كلما ضعفت يف قلبه حمبة اهللا ومراقبته - ولو كان مسلماً  - فاإلنسان 
فيه الغرية على دين اهللا وحمارمه مالت نفسه إىل ما تألفها وتشتهيها من ملذات احلياة 

 ألنه حبصول ذلك يندفع إليها اندفاعاً ، أو بسوء نتائجها،ها دون مباالة حبكم اهللا في،الدنيا
 فإن حصل له شيء من . الذي حدث له، ويشغل به فراغه،ال شعورياً يقضي به وطره
 وإن مل حيصل له ذلك ، اجنرب الصدع الذي نابه من طائق الشيطان،التوفيق ينيب به إىل اهللا

فيعاقبه اهللا بأن ينسيه نفسه فيكون منهوماً  ،استمر يف طريق الغي واهلوى الذي ينسيه اهللا
 فيجعل قي ، واتباع هواه الذي ال يقبل معذرة وال تسويقاً،بإشباع شهواته اليت ال تنقضي

 مما جيره إىل مسكر ، مث احلسرة والغيظ على عدم نيله،قلبه اجلشع والتلهف على ما يهواه
 أنواع املشروبات يقصد ا  وقد يندفع إىل،وخمدر يغطي عقله ويريح شعوره املتبلبل
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 وقد يشرب القبيح ،التقوي على مته ناسياً أا استرتاف عاجل يطيح بقوته عن قريب
 ويعاود ،املكروه عنده من أنواع الدخان يتسلى به عن وساوس خاطره ووهج صدره

  . أو عن آثار ما قبلها وهكذا،أنواع املعاصي لالستشفاء ا عما قبلها

صل للناس من التمادي يف اإلمث والفساد وشرب ما ال يليق هلم وكل ما حصل وحي
 وضعف إستقبال ، إمنا هو ناتج من ضعف القيام بعبودية اهللا وحتقيق حمبته وتعظيمه،شربه

 وعدم الفرحة الصحيحة بكتاب اهللا الذي أنزله شفاًء ،القلب لذكر اهللا وما نزل من احلق
ليت نعرف قيمتها بني األمم مبا هيأها اهللا للخريية  ا،للقلوب وعزاً وفخراً للنفوس املؤمنة

واصطفاها حلمل الرسالة وأداء األمانة وإصالح األرض بنور اهللا وتطهريها من كل كفر 
  .وظلم وفسق وفجور

 ومحل رسالته اإلهلية ، ورعى أمانته حق رعايتها، وقام بواجبه،فمن عرف قيمته
 وربأ بنفسه وأهاب ا من الرتول ،والسفاسف مشخت نفسه ا وترفع عن الدنايا ،الثقيلة

 إذ كيف يتدىن بنفسه إىل فعل ما .إىل مستوى الطغام والتشبه بالبهائم يف نيل الشهوات
 إذاً ال يكون صحيحاً .ينهى الناس عنه وإقتراف خيانة اهللا أو ترك ما يأمر الناس بفعله

 ولذا ،ل يكون كاذباً دنيئاً متالعباً ب، وال شريفاً يف نفسه، وال صادقاً مع اهللا،حامل رسالة
  ._+ :قال اهللا تعاىل

؛ واصطفاه وخوله وحباه من مجيع النعم  وما اختاره اهللا له،فالذي يعرف قيمته
  : يكون مشغوالً بأمرين عظيمني جداً،والكرامات

اً غاية الشغف حبب من أنعم عليه بنعمة اإلجياد  أن يكون مشغوف:أحدمها
 ، وتفضل عليه بسائر نعمه وفضله وجوده وإحسانه الدائم املتواصل،واألحاسيس والقوى

 ، متفكراً يف آياته وآالئه وعظمته وجالله،ويكون ذاكراً له ذكراً صحيحاً من أعماق قلبه
 حبيث ميتلئ ،الفرح بقراءة كتابه العزيز و، والتلذذ بذكر أمسائه احلسىن،ساحباً يف حبر معرفته

 فال . واالبتهاج والسرور بذكره جل وعال، واالطمئنان لوعده،قلبه من حمبته وتعظيمه
يكون فيه فراغ لغري ذلك تشغله به شياطني اجلن واإلنس من هلو احلديث واخلزعبالت 

ملياً وذلك حبسن  فإذا كان قلبه على ما ذكرنا سعى للقيام بشكر اهللا شكراً ع،واون
 وأن يكون ممتثالً ،التصرف يف نعمه بأن يستعملها فيما يرضيه ال بشيء مما يسخطه

 ، غيوراً على دينه وحرماته، حافظاً حلدوده، جمتنباً نواهيه، مسارعاً يف طاعاته،ألوامره
عة  وأن يقوم جبميع أنواع اجلهاد املستطا، مقتدياً به يف كل ما يأيت ويذر،معظماً لرسوله
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 فهذا هو الشكر الواجب . وإعالء كلمته، وتوقري دينه،لقمع املفتري على اهللا ورسوله
  .املطلوب ليس الشكر باللسان الذي يشترك فيه كل الناس بأقواهلم اجلوفاء

 مقدراً ما ، أن ينشغل حبمل رسالته اليت اختاره اهللا هلا واصطفاه حلملها:ثانيهما
 ويفرح به فرحة عظيمة ال ، فيتشرف بكتاب اهللا،شريفةهيأه اهللا له من هذه الوظيفة ال
 ألن القلب السليم يعرف أنه مهما نال من متع الدنيا ،تشبهها أي فرحة بأي نيل يناله

 إذ فيه الشفاء والنور لقلبه . فاحتاف اهللا له بالقرآن أعظم فائدة له من ذلك،وخزائنها
 فهو ،ريه يف احلياة الدنيا ويف اآلخرةوالصيانة جلوارحه والعز والسؤدد والتفوق على غ

+ : كما قال اهللا تعاىل،مصدر عزه وسعادته
              

_.  

 يتلوه حق ،فبقوة فرحته وتشرفه بالقرآن وحمبة مرتله جل وعال واستشعار عظمته 
 ، ساعياً يف تنفيذ أوامر اهللا وأحكامه، مستغنياً دايته عما سواها،تالوته بالتدبر الصحيح

صحيحاً بتطبيق العمل الذي يكون به قائماً حق القيام حبمل هذه الرسالة الشريفة محالً 
 كيال يسبقه أهل ، مث بالدعوة والتبليغ والدفع به إىل األمام ثانياً،أسوة حسنة للناس أوالً

 فينشغل غاية اإلنشغال بأداء وظيفته ،الدعوات األخرى ويغلبوه على محل رسالة مواله
 أوقاته جمال أبداً لغري ذلك  فال يكون يف قلبه فراغ وال يف،الشريفة اليت اصطفاه اهللا هلا

 متيقناً ،ومع هذا فال يتربم أو يضجر ملا خيالطه من احملبة واللذة والغبطة والسرور يف ذلك
أن العزة والسؤدد والسعادة الكاملة واحلياة الطيبة يف الدارين إمنا هي بتحقيق طاعة اهللا 

محته خائفاً من عذابه والقيام بواجب مواله وجندية مواله وحفظ حدود مواله راجياً ر
 وبإنشغال املؤمن ذين األصلني ومقتضياما مما قدمناه يكون قد طهر قلبه مما .املتنوع

 وضبط أوقاته واستغرقها يف خدمة ، وملك جوارحه واستعملها يف طاعة اهللا،سوى اهللا
  .وظائف اهللا بغاية احلب والسرور واالغتباط

 ، وال يعتريه السخط وامللل، واألحزانومن كانت هذه حاله فال تساوره اهلموم
 راٍض عن ، مستعني به، متشرف مبا يسلكه متوكلٌ على اهللا،ألنه متنعم مبا جيعله معتزاً

 صابر على بالئه جازم أنه تربية لنفسه وسبك لضمريه أحسن وأحكم ،حمبوبه جل وعال
 وإذا .ئه وكيانهمن تربية املخلوق للمخلوق الذي يصطفيه يف مهمات الدفاع عن مباد

كان على هذه احلال فال ميكن أن يلهو باللعب والطرب أو ينشغل بلهو احلديث عن 
 وال أن يأكل أو يشرب ما يضر ببدنه أو خيامر عقله أو ،مهماته العظيمة ووظائفه الشريفة
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مباك واحلشيشة واملشروبات  كالقات والشمة والتتر نفسه أو خيدر جسمه واملفترات،يف
 وحنوها مما يتعاطاه املترفون أو الفارغون أو ،املسكرة منها أو املفترة أو املنعشةاألخرى، 

مبلبلو اخلواطر الذين ما تطمئن قلوم وال تأنس بذكر اهللا ومل تشتغل بواجبها مما ذكرنا 
  .آنفاً

فكل ما يعتري النفوس من تناول هذه األشياء أو الولوع بعشق احملبوبات لديها 
  .ناشء بسبب ذلك

فإن احملب هللا يشتغل مبقتضيات حمبته ولوازمها مستلذ مبحبته أعظم من كل لذة 
حتصل مبحبة أي معشوق يف الدنيا كما أنه يكون مندفعاً ومنهمكاً باألعمال اليت ينال ا 

  .القرب من حمبوبه ورضاه

 يكونون ،فأهل اإلميان بعد جتريد توحيد قلوم هللا وإقباهلم عليه دون ما سواه
 وال يتوكلون إال عليه وال يرجون أو ،اء هللا خملصني له ال حيبون شيئاً إال يف اهللا وهللاحنف

 فال يكون ،خيافون إال إياه وال يسألون إال منه وال يوالون أو يعادون إال فيه ومن أجله
 ألم قد ثبت عنهم ،إلتفات إليه، إن حاربوه وطلقوه أو يكون منهم ،للهوى عليهم سبيل

 ورجاء ما سواه ، وخوف ما سواه خبوفه، مبحبته وحمبة ما سواه،سوى اهللا بإرادتهإرادة ما 
  . فبذلك حققوا عبوديتهم هللا وحموا اهلوى الذي يتخذ آهلا من دونه.برجائه

فلم يعتريهم يف سائر سلوكهم شيء مما يزاحم األلوهية ويفتح للشياطني عليهم 
ارحهم يف حماربة الشياطني بسالح وحي اهللا  ألم قد صدقوا بقلوم وجو،منفذاً وجماالً

 فانتعشت قواهم الروحية واملعنوية بقوة إميام ،وحتصنوا منهم بقربه وطاعته وحمبته
ويقينهم وحبهم لرم وأنسهم به وانشغاهلم الدائب يف طاعته واشتداد شوقهم إليه 

  .وفورضاهم مبا يصدر منه وعنه لفرط حبهم وحسن مقابلتهم للنعمة واملعر

ومن غلظ طبعه وكثفت نفسه عن فهم هذا والتصديق به ( :: قال ابن القيم 
 من عشاق الصور الذين قد امتألت قلوم حبب ما – أو كثري –فلينظر حال كبري 

 جاه أو مال أو علم وقد شاهد الناس من ذلك عجائب – مجيل ومجال –يعشقونه من 
  .ما بني اخلطوط توضيحاً مين انتهى بتصرف يسري هو ،)يف أنفسهم ويف غريهم

وال شك أن ما يتأثر به القلوب واألرواح تنفعل به طبيعة البدن من كل شيء ويف 
 وإذا كان القلب خراباً من قلة التوحيد والتوكل والتقوى واخلشية من اهللا .كل شيء

  أو خراباً من عدم ذلك بالكلية فإنه يكون مقفراً من روح اهللا أعزل من،والتوجه إليه
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 صرع ، فإنه يكون مصروعاً بشىت أنواع الصرع،ذكره وأسلحة وحيه وحصانة حبه وقربه
اهلوى والشياطني وأكثر الناس صرعى من ذلك ال يفيقون من سكر اهلوى الذي بواسطته 
صرعتهم األرواح اخلبيثة وأسرم الشهوات واستعبدم ففيهم الصرع األعظم الذي ال 

ملوت إن مل يتداركه اهللا بلطفه وتوفيقه فيستشفي بشفاء يفيق صاحبه إال عند معاينة ا
الوحي ويصحو بقوارعه ويفيق فينيب إىل ربه فحينئذ يعرف حاله وينظر إىل أبناء الدنيا 
مصروعني حوله مييناً ومشاالً على اختالف طبقام وشدة اماكهم فمنهم من أطبق به 

ماعه وأغراضه أحياناً فإذا أفاق أبصر اجلنون ومنهم من يفيق أحياناً وتصرعه شهواته وأط
احلق أو بعضه فعمل بعمل أهل العقل واليقني وإذا انتابته أغراضه وانصرع ا عمل ما 

  .يتلقه ويشقيه يف الدنيا واآلخرة

فلهذا جتد أهل املخالفات للشريعة يعملون ما خيالف العقل الصريح والذوق السليم 
 –ظ على فعله الستنكروه وقالوا هذا خرافة حبيث لو شرع وفرض عليهم وحثهم الوعا

 كيف ذلك ومجيع بنات آدم أخوات لنا : فلو أمروا مثالً بالزىن لقالوا–هذا فعل وحشي 
 ؟ كيف يكون اإلنسان كاحليوان يرتوا على أخته مث يعقبه اآلخر؟وعلى األخص املسلمات

  ؟ أين املصونة؟ أين الصيانة؟أين العفة

شيطان يدفعانه إىل عكس احلقيقة فيتعشق اخلبيث ولكن سكر اهلوى وصرع ال
  .النجس مقتدياً باجلعل من حيث ال يشعر

 :وكذلك لو فرض عليه شرب أي نوع من أنواع اخلمر لقال يف حال عقله الصريح
  ؟كيف أشرب ما يذهب عقلي ويزيل عين امليزة اإلنسانية ويلحقين بالبهائم

رياق أو القات وما شاكله من املخدرات ولو قيل له تناول احلشيشة أو األفيون الت
 كيف أتناول ما خيدر جسمي ويبلدين ويذهب : المتعض من ذلك وقال،واملفترات

 كما لو قيل لذي العقل الصريح والقلب الذي مل !؟برجوليت ومرتليت إىل مستوى البهائم
 إىل  إن شرب الدخان مفترض عليك من سيجارة:يتأثر بأمراض الغفلة واإلعراض عن اهللا

 كيف أدخله إىل !؟ كيف أضع الدخان يف صدري، اهللا أكرب: لقال،حشيشة وحنوها
 . هذا عمل وحشي وتشريع خامل جاهل.هذه ليست بشريعة حكيم مفكر! ؟أعماق بدين

كيف أنفق الدراهم يف شراء هذه األشياء اليت تضر بصحيت وجتعل نفسي رهينة هلا أسرية 
! ؟يء أعشقه وأدفع له عزيز مايل ومثرة كدي وكدحي ألي ش.هذا سفه وخبال! ؟لتناوهلا

! ؟هل أعشقه وأرغب فيه لطيب رحيه أو حلسن طعمه أو اللتذاذ مبنظره أو التقوي بتناوله
 ورحيها عفن ننت واألشياء املخدرة ، اخلمر طعمها مر.كل هذا مفقود وعكسه موجود

 العقل والروح والبدن كذلك يف سوء املنظر واملخرب خبيثة الريح والطعم والضرر على
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 ال أربح منه إال خراب األسنان وكثرة ،واخلسارة يف املال وكذلك الدخان بسائر أنواعه
السعال وخبث الريح وضعف البدن والقوى وإضاعة املال وإيذاء من يكرهه من اإلخوان 

  . ومن يؤذ إخوانه فال خري فيه.بإفساد اجلو اللطيف عليهم

 كما أما يناديان على كل .ستقيم والذوق السليمهكذا منطق العقل الصريح امل
خصلة حرمها الشارع بقبحها يف العاجل وسوء عواقبها ونتائجها يف املستقبل من غش 

  .وخداع وتطفيف ونصب وتلصص وإغتيال وفحش وشتم وغري ذلك

 وإمنا هي عوارض وقتية تسنح له .ألن اجلرائم ليست فطرية تولد مع اإلنسان
  .ة تضغط عليه أو تأثري بيئة أو سوء توجيهويرتكبها حلاج

أما الذي يولد مع اإلنسان فهي فطرة اهللا اليت فطر بين اإلنسان عليها من اخليارة 
 مث ما ينميه اهللا ا من شريعته املزكية لنفوسهم املنورة لقلوم ،والعدالة واالجتاه إىل اهللا

  .فيما يبعثه من رسل ويرتله من كتب

سهم مبا ذكرنا واجتالتهم الشياطني فسدت فطرم وسرجت فإذا غلبتهم نفو
عقوهلم فاحنرفوا إىل األعمال والسجايا والتقاليد اليت ال ترضاها العقول السليمة الفطرية 

  .املتجهة إل فاطرها القائمة بشكره وذكره

 مؤيداً ملا ،وإذا سلموا من ذلك وكان احلكم للعقل الصريح حكم مبا ذكرناه آنفا
 مث إذا تشرفت العقول واألرواح بتقبل شريعة اهللا حصل هلا الكمال ـ الشريعةجاءت به

املطلق الصحيح الذي تزكوا به النفوس وحيصل به الفرقان من نور هداية اهللا ومدده 
وتوفيقه فتبصر احلقائق على ما هي عليه ألا تكون على بينة من را دايته هلا إىل 

علم واحلكمة فتندفع إىل الطاعات وترتجر عن احملظورات الصراط املستقيم وإمدادها بال
 فنتجوا تلك العقول ،على بصرية وعن حب وتعظيم هللا وخوف كامل ومراقبة صحيحة

من الصرع احلسي واملعنوي وتتحرر من رق اهلوى والشهوات وعبودية األشخاص 
ا ما يضرهم يف دينهم واملذاهب املادية فأولئك أهل لتلك احلياة الطيبة اليت ال يتعاطون فيه

 ما يرحبونه من اتباع الشريعة والتأدب بآداا والتزام فرائض اهللا ، زد على هذا،ودنياهم
  .وحفظ حدوده مما يضمن هلم السعادة يف الدارين

وقد قدمنا أن مجيع ما أمر به اهللا من قول وفعل من سائر العبادات فيه مصلحة لبدن 
 فضالً عما ،زيد الثواب ورفعة الدرجات عند اهللابن آدم وعقله وروحه؛ فضالً عن م



 
 
 

    منبر التوحيد والجهاد                           األجوبة المفيدة لمهمات العقيدة     

٦٤ 

 ولتأت من ذلك على أمثلة ،يكسبونه يف الدنيا من السؤود والنصر والعزة والسلطان
  :فنقول

 ، ورغبة فيما عنده، إذا قام إليها اإلنسان عن حب وتعظيم هللا،"الصالة" منها )١
لك وقفة أخشع وأخضع من  فوقف أمام ربه مالك امل،وتشرف واعتزاز مبقابلته جل وعال

وقفته أمام حاكم من حكام الدنيا فصالها وهو حاضر القلب متلذذٌ باحلظوة والوقوف 
بني يدي اهللا امللك العالم متشرف بذلك أعظم مما يتشرف ويفرح لو حظي مبقابلة حاكم 

  .عظيم

شية فهذا ينطبع حبب اهللا وتعظيمه يف تكرر هذه الوقفات اجلليلة أعظم مما ينطبع حا
 فتندفع جوارحه إىل طاعة اهللا ويرهب من معصيته ،السلطان املكثرون من االتصال به

ويقوم بتنفيذ أحكامه وتطبيق حدوده يف كتابه واالنتصار لدينه وقمع املفتري عليه وبغض 
  .املنحرف عنه

فلهذا كانت الصالة من أعظم األدوية للقلوب واملروحات هلا ولألبدان فشأا يف 
 وفيها من اتصال القلب والروح باهللا وقربه ،قلب وتقويته وابتهاجه أكرب شأنتفريح ال

والتنعم بذكره واالبتهاج مبناجاته والوقوف بني يديه واستعمال مجيع بدنه وقواه وآالته يف 
 وإعطاء كل عضو حقه منها واشتغاله عن التعلق باملخلوق ومالبسته وجماورته ،عبوديته

 وحصول راحته من أعدائه الشياطني حالة ،حه إىل ربه وفاطرهواجنذاب قوى قلبه وجوار
 مما تكون به من أكرب األدوية واملفرحات وأجلّ األغذية املالئمة للقلوب ،الصالة

  .الصحيحة فقط

وأما القلوب املريضة املعتلة فهي كاألبدان املريضة ال تناسبها األغذية الفاضلة وال 
  :تستطيب احللو كما قال الشاعر

  جيد مراً به العذب الفرات     يك ذا فم مريضومن

 وهي ،فالصالة من أكرب العون على حتصيل مصاحل الدنيا واآلخرة ودفع مفاسدمها
 ودافعة ألدواء القلوب وطاردة للداء عن اجلسد ومنورة للقلب ومبيضة ،منهاة عن اإلمث

مظلوم وقامعة  وجالبة للرزق ودافعة للظلم وناصرة لل،للوجه ومنشطة للجوارح والنفس
 ونافعة من ، حافظة للنعمة دافعة للنقمة ومرتلة للرمحة وكاشفة للغمة،إلخالط الشهوات

 ألا رياضة للنفس والبدن مجيعاً تشتمل على حركات وأوضاع ،كثري من أوجاع البطن
خمتلفة تتحرك معها أغلب املفاصل وينغمز معها أكثر األعضاء الباطنة كاملعدة واألمعاء 
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 زيادة على ما جيري فيها من إنشراح الصدر وقوة النفس ،آالت النفس والغذاءوسائر 
 مما ال يقدر املالحدة على إنكاره إال حني ،والروح املعنوي الذي تقوى به الطبيعة

  .املكابرة

 وهي جملبة للرزق حافظة للصحة احلسية ،والصالة من أعظم وسائل الراحة والصرب
 مقوية للقلب مفرحة -  أدواء الشبهات والشهوات-   لألدواءواملعنوية دافعة لألذى مطردة

 مغذية ، شارحة للصدر، ممدة للقوى، منشطة للجوارح، مذهبة للكسل،للنفس الزكية
  . مقربة من الرمحن، مبعدة من الشيطان،ة للربكةب جال،للروح

 ال سيما إذا أعطيت حقها يف التكميل ،وللصالة تأثري عجيب يف دفع شرور الدنيا
 فما استدفعت شرور الدنيا واآلخرة واستجلبت مصاحلهما مبثل الصالة ألا .ظاهراً وباطناً

صلة بني العبد وربه وعلى قدر صلة العبد بربه تنفتح له اخلريات وتنقطع عنه الشرور أو 
  .تقل

وما أبتلي رجالن بعاهة أو مصيبة أو مرض إال كان حظ املصلي منهما أقل وعاقبته 
  .أسلم

 : يقول لبالل>نون حقيقة جيدون فيها الراحة واملتعة والسرور كما كان واملؤم
  .)جعلت قرة عيين يف الصالة( : ويقول،)أرحنا بالصالة(

فاملؤمنون تقر أعينهم باملثول بني يدي موالهم يف الصالة أعظم مما تقر عيون أهل 
ارعة إىل الصالة وعالمة الدنيا مبقابلة حكامهم واحلظوة منهم وهلذا كان عالمة اإلميان املس

صحة القلب وسالمته من أمراض الفتنة فرحته بالصالة وتلذذه بطول إقامتها دون أن خيطر 
بباله اخلروج منها وعلى العكس مريض القلب الذي إن صالها فصالته تشبه العادة يأيت 

لناس ا من غري وعي وإحساس ويرتقب انتهاءها واخلروج منها بسرعة حىت أن كثرياً من ا
يشكو اإلمام الذي يطيل الصالة ويهجر مسجده إىل غريه فمثل هذا ال ينتفع بصالته إال 

  .قليالً

أما األول فهو الذي تؤيت صالته مثارها الطيبة ونتائجها احلسنة اليت يتأثر ا يف 
  .سلوكه لقوة صلته باهللا وازدياد حمبته وتعظيمه ومراقبته

باملعروف وتنهاه عن املنكر وجتعل قلبه متقداً فمن هنا كانت الصالة تأمر صاحبها 
بالغرية لدين اهللا والغضب حلرماته وحدوده فتندفع قواه وجوارحه حلمل رسالته وقمع 
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املفتري عليه والقيام بإصالح ما أفسده املبطلون يف كل مكان شعوراً منه بأداء وظيفة اهللا 
  .م ال من ورثة أعدائهيف األرض فيكون من ورثة نيب اهللا عليه الصالة والسال

 ألنه ماهية مركبة من صرب وشكر كما قال . فهو نصف اإلميان"الصرب" أما )٢
  ._+ :بعض السلف مستنداً إىل قوله تعاىل

  :والصرب من اإلميان مبرتلة الرأس من اجلسد، وهو ثالثة أنواع
  . فال يضيعها أبداًصرب على فرائض اهللا) ١
  .وصرب عن حمارمه فال يرتكبها أو ينتهكها) ٢
  .وصرب على أقضيته وأقداره فال يتسخطها) ٣
  

  :وأركان الصرب ثالثة
  . حبس النفس على املكروه)١
  . وحتمل األذى يف سبيله)٢
  . انتظار الفرج)٣

ل ومن استكمل أنواع الصرب وأركانه فقد استكمل الصرب وكانت عاقبته احلصو
 وال : قال ابن القيم ما معناه، والفوز والظفر مبا هو موعود فيهما،على لذة الدنيا واآلخرة

 كما ال يصل أحد إىل اجلنة إال على ،يصل أحد إىل مقصوده إال على جسر الصرب
  .الصراط

  .)خري عيش أدركناه بالصرب( :اوقد قال اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب 

 املكتسب يف العامل رأيتها كلها منوطة بالصرب وناشئة وإذا تأملت مراتب الكمال
 وكذا فإن صحة القلوب ، وإذا تأملت النقصان املكتسب أيضاً وجدته من عدم الصرب،عنه

  . وكثرة أسقام القلب والبدن تنشأ من انعدام الصرب،واألبدان واألرواح ترجع إىل الصرب

كفى فإن اهللا مع الصابرين يؤيدهم ولو مل تكن يف الصرب إال أن معية اهللا مع أهله ل
 وال يكلهم إىل أنفسهم ، وال يدعهم يف الطريق وحدهم،ويقويهم ويثبتهم ويؤنسهم

 وجيلي هذا قول اهللا تبارك ،ويتركهم لطاقام احملدودة ما داموا متوكلني عليه حاملني لواءه
+ :وتعاىل         _،وقوله +

_. إن النصر مع الصرب( :>  وقول الرسول.(  
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وكرر اهللا ذكر الصرب واألمر به وحسن نتائجه يف القرآن الكرمي ألن اهللا سبحانه 
لة واالستقامة على الطريق بني شىت الرتعات يعلم ضخامة اجلهد الذي يقتضيه محل الرسا

 والدفع بدينه إىل ، وضخامة اهود الذي يقتضيه القيام على دعوة اهللا،والدوافع املختلفة
  . فال بد من الصرب واملصابرة يف هذا كله،األمام بني شىت الصراعات الفكرية والدموية

عاصيه يقويه يف الصرب وصرب املؤمن على طاعات اهللا مث صربه يف كف نفسه عن م
 مث املرابطة على بطء النصر واملرابطة ، وعلى كيدهم والكيد هلم،على جهاد أعداء اهللا

  .الرجتائه

ولئال يضعف الصرب بطول املدة وكثرة املشقة أرشد اهللا عباده إىل الزاد واملدد 
 فهي املدد الروحي ،_+ :الروحي فقرن الصالة إىل الصرب وقال

 ويزداد القلب قوة يستسهل ا ، والزاد املعنوي الذي ال ينضب وال ينفد،الذي ال ينقطع
 وتكسبهم هذه ، وميتد حبل صربهم، ويقرب عليه ا البعيد فتجدد طاقام،الصعاب

كان  وهلذا ، وغريمها)حنني( و )اخلندق( كما يف يوم ،الصالة كمال الرضى والثقة واليقني
 وكان مطلوباً من كل مسلم أن يأمر أهله ، كلما حز به أمر>يكثر منها رسول اهللا 
+ :بالصالة كما قال تعاىل    _، مروا  (: > وقال

 وكان قيام ،)... واضربوهم على تركها لعشر،أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني
+ : كما قال تعاىل، وطاقة للجوارح،وة القرآن فيه مفتاحاً للقلوبالليل وتال  

_.  

عاً  وهي أن الدماغ ينتفع إنتفا،هذا وقد أظهر الطب احلديث فائدة عظيمة للصالة
 وهذا من ، كما قرر ذلك فطاحل األطباء يف هذا العصر،كبرياً بالصالة ذات اخلشوع

 ، وسالمة عقوهلم،بعض األسباب اليت يرجع إليها قوة تفكري أساطني الصحابة الكرام
 فكانوا بذلك معجزة بني األمم فلم ، وصالبة عودهم، وقوة جنام،ونفوذ بصريم

  .خيلفهم مثلهم إال قليل نادر

وال شك أن الذين يتجهون بكل حب وتعظيم إىل القوة املطلقة إىل ذي احلول 
 وال ، وخيرون لألذقان سجداً لعزته وسلطانه وشكراً لنعمته وإحسانه،والطول جل وعال

شك أم يكونون موصويل السبب جبنابه العظيم فيستمدون منه مجيع قواهم كما قال 
 ، يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبهوال( يف احلديث القدسي عن ربه تعاىل >

 ، ويده اليت يبطش ا، وبصره الذي يبصر به،فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به
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 وأحاديث )اخل.. . يب يبطش، ويب يبصر،فيب يسمع( : وقال أيضاً)ورجله اليت ميشي ا
 ، وجتعلها ربانية التصور فالصالة من أكرب العوامل اليت تريب الشخصية.كثرية يف هذا املعىن

  . وربانية السلوك والتصرف،وربانية الشعور والوعي

 وعالجاً واقياً وشافياً من شر ما يصاب به اإلنسان ،مث إن يف الصالة منفعة عظيمة
+ : قال تعاىل ،>يف حياته االجتماعية وهو الشح واجلنب الذي نبه اهللا عليه ورسوله 


_. فالشح .)شر ما أويت العبد شح هالع أو جنب خالع( :>  وقال 

>  استغىن كما وصفه النيب  وجيعل صاحبه فقري القلب مهما،يبذر اهللع والفقر يف القلب
  . فإنه ال يروى بل يزداد عطشه وغلبته،)بأنه كالذي يشرب ماء البحر( :

 حىت يكون عند ،وأما اجلنب فإنه يروث اخلوف والذعر الذي يتزايد بصاحبه
 ويف األمن والرخاء حديد البصر ذلق ،املصائب واحلروب كالذي يغشى عليه من املوت

 وقد يكون اجلبان .ملعوقني الذين فضحهم اهللا يف سورة األحزاب مثل املنافقني ا،اللسان
 أليب أمامة أن يدعو ذه > عادم اإلرادة وهلذا ورد يف احلديث تعليم النيب .كسوالً
 واجلنب والبخل وضلع ، والعجز والكسل،اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن: (الدعوات

 فاهلم واحلزن ، اثنني منها قرينان مزدوجان فإا مثانية أشياء كل،)الدين وقهر الرجال
 وضلع الدين وقهر الرجال ، واجلنب والبخل أخوان، والعجز والكسل أخوان،أخوان
  .أخوان

واملصلي الصحيح الذي يقيم الصالة حق إقامتها ينجيه اهللا ويعيده من هذه األمور 
 وقد قال اهللا ،ته لربه ويعترف بذنبه وبعبودي، ويوحده وحيمده،لكثرة ما يسبحه ويستغفره

 _+ :× تعاىل عن نبيه يونس 
  ._+ :وقال تعاىل

 وحكم بالغة غري ما ذكرته ال أحب اإلطالة ،ئد ومزاياوللصالة وشروطها فوا
  .بذكرها هنا ألين أفردت هلا رسالة مستقلة وهللا احلمد واملنة
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   اَألخذ باألسباب :جواب سؤال
  وعالقة ذلك باإلميان بالغيب

 بدالً من ،مما ال شك فيه أن الغيبيات نوع من املخرج السهل من الضيق واألزمات
 وهو الطريق الصحيح للخروج من الضيق ،ألسباب واملسبباتتعميق التفكري يف ا

 وكانت خترج من الضيق ، ولقد مرت األمة اإلسالمية يف فترات صعبة كثرية.واألزمات
 وبالتايل ، مبعرفة األسباب واملسببات،واألزمات بالتفكري املستنري الجتياز تلك األزمات

 اهلابط وما بعده اختلط عليها التفكري  ولكنها يف العصر،التفكري يف األسباب واملسببات
 فغشا فيها نوع من الغيبيات ،من جراء الغشاوات اليت غشت العقول وحرفت األفكار

 فأدى ذلك ، فلجأت للغيبيات وسلكت طريق املخرج السهل،أقعدها عن التفكري املستنري
طالت مدة  فازدادت الصعوبات و،إىل عدم وجود القدرة لديها الجتياز الفترات الصعبة

  . فوقعت يف احملذور إىل أن اارت،الفترات الصعبة

 ولذلك فإن ،واختيار املرء للمخرج السهل طبيعي يف اإلنسان من حيث هو إنسان
 إال أن الغيبيات أشد ، سواء أكان الغيبيات أو غريها، أيا كان،سلوك املخرج السهل

وء إليها يصيب املقتل ويكون  ولذلك فإن اللج.خطراً على بين اإلنسان من أي شيء آخر
  .مدمراً لإلنسان

 هي اإلميان بالقضاء ؛والثغرة اليت يدخل منها اللجوء إىل الغيبيات لدى املسلمني
 فكان املخرج السهل . واليقني بأن اهللا هو الذي خيلق كل شيء ويفعل كل شيء،والقدر

 ، فلتكن مشيئة اهللا،ال وأن اهللا هو الفع،أن يتكل املرء على املقدر ذلك إن األمر مقدر
 هكذا بكل بساطة جيري القعود عن التفكري باألسباب واملسببات .وليكن ما أراده اهللا
  .ويستسلم لألقدار

+ :واحلقيقة هي أن اهللا كما قال    _،قد قال : +
_، +_ 

+  _،وكما قال : +        
    _،وقد قال : +    _، +

_.  
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 ،عنا فما أراده بنا طواه ، إن اهللا أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء:واحلقيقة كذلك هي
 فال نعلمه وال ، فنحن مل نطلع على قدر اهللا ألنه مطوي عنا،وما أراده منا أمرنا بالقيام به

 أراد منا محل الدعوة إىل الكفار ، وأما ما أراده منا فقد أمرنا بالقيام به،ميكن أن نعلمه
نا سنهزم وإن كان يعلم أم لن يؤمنوا وأراد منا قتال الكفار وقتال البغاة وإن كان يعلم أن

 وأراد منا أن نكون دولة واحدة ولو يف األرض كلها وإن كان يعلم أن املسلمني .أمامهم
 وأراد منا أن نكون أشداء . وإن البقعة الصغرية ستكون عدة دول،سيكونون دوالً متعددة
 قال عليه الصالة ، وإن كان يعلم أن بأسننا بيننا سيكون شديداً،على الكفار رمحاء بيننا

 سألته أن ال يهلك أميت : ومل جيبين يف الثالثة، فأجابين باثنتني:سألت اهللا ثالثا( :الموالس
 وسألته أن ال ، فأجابين-  القحط – وسألته أن ال يهلك أميت بالسنني ،بالطاعون فأجابين

 فاهللا حني يأمرنا بشيء ال يعين إنه مل يقدر علينا ،)جيعل بأس أميت بينها شديداً فلم جيبين
 فنحن لسنا مأمورين مبا ، وحني ينهانا عن شيء ال يعين إنه مل يكتب علينا خالفه،ضده

 بغض النظر عما هو مقدر لنا ، وإمنا مأمورون بتنفيذ ما يأمرنا به،قدره لنا أو كتبه علينا
  .ومكتوب علينا

 وعدم القيام مبا ،والغيبيات هي االستسالم ملا نزعم أنه مقدر علينا ومكتوب لنا
 واملرء بطبيعته خيتار األسهل ، ذلك أن االستسالم أسهل من تنفيذ األوامر.ه من اهللاأمرنا ب

  .األهون على األشد األصعب

 ويتخذ اإلميان بالقدر تكئة ،هلذا خيتار االستسالم على االضطالع باألشق األصعب
دره لنا وكتبه  ولكنه مل يعلمنا مبا ق، إن اهللا أمرنا باإلميان بالقدر خريه وشره.هلذا االختيار

 فخلط اإلميان مبا ، وبينها لنا، أعلمنا ا، بل أمرنا بأوامر ظاهرة وانا عن نواه معينة.علينا
 هو الذي يلبس علينا وجه العمل وكيفية ، باألوامر اليت أمرنا بتنفيذها،أمرنا أن نؤمن به

ذي يسهل اختاذ  وهو ال، لذلك كان هذا اخللط هو الذي تتسرب إلينا منه الغيبيات.السري
 لذلك كان هذا اخللط .هذه الغيبيات تكئة الختيار األسهل األهون على األشق األصعب

  . وخطر القعود عن األعمال،هو الذي يأيت منه خطر االستسالم

 ولكن اهللا جعل هلذا الكون ، اخلالق لكل شيء،صحيح أن اهللا هو الفعال ملا يريد
ني تتشكل حبسبها وتتحول أو تبقى وفق هذه نواميس يسري عليها وجعل لألشياء قوان

 ولكنه ال خيرقها ، وتلك القوانني، وهو وإن كان قادراً على خرق هذه النواميس.القوانني
 ، فاإلميان بأن اهللا قادر على نصر املؤمنني على الكافرين. وال ينقضها إال لرسول،إال لنيب

 ألن النصر بدون األخذ ،لنصرال يعين إنه سينصر املؤمنني وهم ال يأخذون بأسباب ا
 فكون اهللا قادر على الشيء ال يعين أن ، وقدرة اهللا ال تتعلق باملستحيل،بأسبابه مستحيل
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 وقدرة العبد خاصة ، فقدرة اهللا هي صفة خاصة به.الفرد أو اجلماعة أو األمة قادرة عليه
 وقدرة العبد وقيامه مبا أمره ، فاخللط بني قدرة اهللا واإلميان ا. وال عالقة هلا بقدرة اهللا،به

  . وهو الذي حيذر األمم والشعوب،اهللا هو الذي يعمل على القعود

 وهذا ، أي يقر بأنه ناصر من ينصره_+ :إن اهللا تعاىل يقول
 ، ما يف ذلك شك، وإنكاره كفر، فاإلميان به فرض،نص قطعي الثبوت قطعي الداللة

 فمن .لكن خلط هذا اإلميان بالعمل يقعد من ينصر اهللا عن العمل ألنه سينصره حتماًو
 ومع أنه أعلمه بأنه سينصره ولكنه يف نفس الوقت أمره ،ينصر اهللا قد أمره اهللا بالعمل

 . هو عصيان اهللا وليس نصراً له، وعدم قيامه بالعمل، فاعتماده على وعد اهللا،بالعمل
 ولذلك فإن عدم النصر ملن يدعي أنه ينصر اهللا ،ي عنه إنه ينصر اهللافقعوده عن العمل ينف

 بل يعين أن الرجل بعدم قيامه مبا أمر اهللا من ، ال يعين أن اهللا قد أخلف وعده،وال يعمل
 ألن نصر اهللا هو القيام ، فقد عصى اهللا فخرج عن كونه ينصر اهللا،اختاذ أسباب بالنصر

 ما دام مل ينصر اهللا بالقيام مبا أمره به ،ك فإن اهللا لن ينصره ولذل،بأوامره واجتناب نواهيه
 ، وبني القيام مبا أمره اهللا به من األعمال، فاخللط بني اإلميان مبا أمر باإلميان به.من األعمال

  .يؤدي إىل احلرمان مما وعده اهللا به من جراء القعود وعدم العمل

 وهي أن تتقبل ،ا قوانني ونواميس هل، يف مجاعة أي مجاعة،وإقامة دولة أي دولة
تلك اجلماعة أو الفئة األقوى فيها للمفاهيم واملقاييس والقناعات اليت تقوم عليها تلك 

 ولو . وما مل تتقبل تلك املفاهيم واملقاييس والقناعات ال ميكن أن تقوم فيها الدولة،الدولة
 إقامة الدولة هو تقبل  فاألصل يف. وتوىل السلطة فيها أقوياء،تسلط عليها متسلطون

 –اجلماعة أو الفئة األقوى لتلك املفاهيم واملقاييس والقناعات فاخلطوة األوىل هي املفاهيم 
 . وهذه هي قوانني احلكم والسلطان، هذه هي نواميس اجلماعات–واملقاييس والقناعات 

 ال ميكن ،ر وأخذ السلطة بالقوة والقه، فمحاولة جتاهلها،فهذه القوانني مشاهدة منظورة
  . وإن كان ميكن أن يوجد املتسلطني إىل حني،أن يوجد الدولة

 وهي أن ، هلا قوانني ونواميس،وإزالة الدولة املستعمرة عن البالد اليت تستعمرها
 والقوة الفكرية ، القوة املادية اليت تتغلب على قواها املادية،تكون لدى من يعملون إلزالتها
 فما مل توجد القوة الفكرية .ابيل وإدراك معىن القوة املاديةاليت متكنها من إدراك األح

 وانتفاضات األمم مهما عظمت ال ميكن أن ،والقوة املادية ال ميكن إزالة الدولة املستعمرة
 لذلك ال بد من معرفة قوانني ونواميس اهللا يف التسلط ،تزيل االستعمار ولو كان عدواً هللا

  .واالستعمار
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 وخلق ، وخلق له قوانني، قد خلق الوجود، فاهللا تعاىل.وجودوهكذا كل شيء يف ال
 فيجب أن ال خيلطوا إميام ، وأمرهم بأوامر واهم عن نواه.الناس وخلق لعيشهم قوانني

 مبا أمرهم بالقيام به ، مبا أمرهم واهم أي أن ال خيلطوا ما أمرهم باإلميان به من األمور،به
 فهو مل يأمرهم. ي يسبب الغيبة ويتخذ تكئة للجوء إليها فهذا اخللط هو الذ،من األعمال

 وهو أمرهم باإلميان بوجود اجلنة ،بالعمل على أنه قادر على خرق القوانني والنواميس
 ولكنه مل يأمرهم بالعمل باجلنة والنار وال بالعمل مبا ، ووعدهم بالرمحة والغفران،والنار
 وأمرهم بعدم االعتماد على .قي من النار بل أمرهم بالعمل مبا يدخل اجلنة وي.وعدهم

 فيجب أن ال . يعاقب العاصي ويثيب الطائع، ولكنه كذلك منتقم،رمحته فهو رحيم
 لذلك جيب أن يفرقوا بني ما . وما أمرهم بالعمل فيه،خيلطوا بني ما أمرهم باإلميان به

  . وما أمرهم بالعمل فيه،أمرهم باإلميان به

 وبني ما ،خللط بني ما جيب التصديق به تصديقاً جازماًفالغيبيات كلها تأيت من ا
 لذلك جيب التفريق ،جيب القيام به من األعمال فإذا مل يوجد هذا اخللط مل توجد الغيبيات

بني ما جيب اإلميان به وما جيب العمل به وما مل حيصل هذا التفريق ويتقي اخللط فإنه 
 تتخذ الغيبيات تكئة للخروج إىل ستظل الغيبيات تتسرب إىل النفوس وستظل الناس

  . وال سيما يف الفترات الصعبة من احلياة،األسهل األهون يف الضيق واألزمات

   هـ١٣٩٤ سنة ، من صفر٥
   م١٩٧٤ / ٢ / ٢٧
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امتداد للحروب  الذي هو، هذه فكرة ركزها االستعمار يف تعليمه الثقايف 

الصليبية وتلقاها بالقبول والتشجيع أصحاب املبادئ القومية واملبادئ املادية والنحل الوثنية 
  .املطلية بشعارات يستحسنها الذين نسوا حظاً مما ذكروا به
 فهو مصدر الوحدة الصحيحة ،والدين اإلسالمي الصحيح على العكس مما رموه به

  .التضامن والتراحم و،وحتقيقه سبب العز والتمكني
+ :وأي طائفية يف دين يقول ألهله         


      _، وإمنا تتكون الطائفية من اإلفتراء على اهللا سواء 

 ولو ، أو مذهب مادي أو وثين يصبغ بطالء اجلنس والوطن،كان حبجة دين كاذب
ية كالصدر أخلصوا هللا واتبعوا حممداً الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ملا حصلت طائف

  .األول من اإلسالم يف الوقت الذي مل تأخذ املادة يف قلوم حمالً
فلما احتلت املادة واألنانية مكاا يف القلوب لعبت السياسة دورها يف بث التفرقة 

 هذا مع التظلم من األوضاع ، وباسم ملة وحنلة وفلسفة،والشقاق باسم مذهب وأسرة
 وتزوير الوثائق واملكاتيب إلضرام نار الفتنة ،كاذيب واختالف األ،والتنديد باملسئولني

والتخريب حىت جاء دور احلروب الصليبية الغامشة البشعة وما أعقبها من تعصبات مذهبية 
 على الرغم من ، وتعسف سياسي ومكر ومؤامرات لئيمة تصبغ بأمساء مذهبية،ظاهراً

  .اورين من أولئك واخلونة ا،حسن معاملة املسلمني مع الغزاة املغلوبني
وكل هذا امتاد ملا قيل من الدسائس السياسية ضد السالم ليشغلوا أهله يف أرضهم 

  . فيبقى كاملريض يف بيته،بذلك
فما يرى من مظاهر الطائفية املذهبية هو يف احلقيقة مبادئ وأحزاب سياسية مطلية 

الكافرة ال على الدين  فاجلريرة إذن هي على السياسة املاكرة ،بطالء املذهبية املختلفة
  .الصحيح الذي هو أساس الوحدة جبميع معانيها

مث الصليبيني ملا عجزوا عن حماربة اإلسالم بالسيف غزوه غزواً ثقافياً بذلوا به 
 وملا أخفقوا بعد جمهودهم الكبري وأيقنوا استحالة تنصري ،األموال الطائلة للمبشرين

 – ه فقط دون أن يتشرفوا يف الدخول إىل املسيحيةاملسلمني أبرموا األمر إلخراج أبنائه من
 ومن تقديس اجلنس والوطن واستبدال حدود ، بل يعيدوهم إىل حروب وثنية-  بزعمهم

 واستبدال حمبة اهللا ورسوله مبحبة هذه ، ومحاية كيان القوم بدل محاية دين اهللا،اهللا حبدوده
بدالً " القومية"رق حتت اسم  ودعوى العمل للوحدة اليت جتمع الف،الطقوس والشعارات

 رموا ، األثيمة وتغطية باطلهم على الناس السطحينيتربير خطتهم) لـ (و" الدين"من 
  .الدين بدائهم هم رموه بالطائفية وهم ا أقوم وألصق
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وحتمس هلذه الفكرة لفيف من النصارى ليخدعوا ا املسلمني على حساب الدين 
 واعترف بكرامة عيسى وأظهر براءة – فكذبوه –ه اإلسالمي الصحيح الذي بشر عيسى ب

 فجرت فتنتهم هذه على حساب هذا الدين ال على حساب دينهم املزعوم الذي يربأ ،أمه
  .منه عيسى وكل نيب

 وكتب الشقاق على >وقد محى اهللا الوحدة والعزة والتمكني بتحقيق دين حممد 
+ : قال تعاىل،من تنكبه وتوىل عنه

..._،كما هو واقع بينهم اآلن على الرغم من ، فحصر اهللا حالتهم من الشقاق 
  .زعم الوحدة الكاذبة

  
         

 
احلمد هللا رب العاملني .   

 بل ال بد يف اإلميان ، إن اإلميان ليس مقصوراً على الصالة والصوم وحنومها:أوالً
من حتكيم شرع اهللا والرجوع إىل حكمه يف مجيع شؤون احلياة السياسية واالقتصادية 

+ : قال سبحانه وتعاىل،والثقافية واالجتماعية
     ..._،وقال : +      

          _،وقال : + 
..._ ، وقال < :

الكتاب  والنصوص يف هذا كثرية من ،)ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعاً ملا جئت به(
  .والسنة

وعلى السائل أن ينظر يف منشئ ما يسمى باالشتراكية وفلسفتها وطقوسها ليعرف 
 )سكارل مارك( هل هو إىل اهللا ورسوله أو إىل طواغيت اليهود املاكرين من ،املرجع فيها

 وإىل أتباعهم من كل ملحد منكر هللا ورسله مستهزئ باألديان سوى دين اليهود )لينني (و
  ؟ي عابد للمادة والقيادة قد صريته أغراضه إىل ذلكومن كل سياس

فلإلسالم أحكامه املغنية ألهله عن كل مذهب ومبدأ مرجعها كتاب اهللا وسنة 
 الذي هو من ، إال بالتأويل الفاسد، وال تلتقي مع غريها يف جوهرها وحقيقتها،رسوله

  .فروع حتريف اليهود وأشباههم للكلم عن مواضعه
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 املسلمني املؤمنني على القرآن والسنة وقصر أخذهم عليهما وقد حصر اهللا منبع
  .وحرم عليهم طاعة الكفار واالقتباس منهم والتشبه م جبميع أنواعهم

 من الكفر بالطاغوت جبميع أنواعه ، ال بد للمسلم املؤمن باهللا وما جاء عنه:ثانياً
 أي )طغى السيل( :عرب تقول ال،والطاغوت يف اللغة مشتق من الطغيان وهو جماوزة احلد

 ومن ، إذا جاوز مده قامة اإلنسان حبيث يغرقه)طغى املاء( و ،جاوز ماؤه حافيت الوادي
+ذلك قوله تعاىل       _، فاهللا سبحانه وتعاىل حد لبين 

، دود اهللا وتعداها فقد طغىاإلنسان حدوداً يف كل شيء من أمور احلياة فمن جاوز ح
+قال اهللا تعاىل      _، وكلمة الشهادة "ِإلَّا اللَّه ال ِإلَه" 

 فالنفي يقتضي الكفر بالطاغوت املتجاوز حلدود اهللا والذي ،مكونة من النفي واإلثبات
حة ما يبيحه من احلرام وحترمي ما حيرمه من آهله بعض الناس من دون اهللا بطاعة أمره وإبا

+ على عدي بن حامت قوله تعاىل > وملا تال رسول اهللا ،احلالل 
ِ_،فقال رسول اهللا ،!! إننا مل نتخذهم أرباباً: قال عدي < 

 : قال،)؟ستحلوه وحيرمون عليكم ما أحله اهللا فتحرموهأليس حيلون لكم ما حرم اهللا فت(له 
 فجعل طاعتهم من دون اهللا عبادة هلم وجعلها معىن اختاذهم ،)فتلك عبادم( : قال،بلى

  .أرباباً من دون اهللا

وطواغيت هذا الزمان من أنواع االشتراكيني والقوميني املاديني يبيحون لشعوم ما 
 فتستحلها شعوم ،والقمار والربا وسائر املالهي والفواحشحرمه اهللا من اخلمور والزىن 

  . وأكثرهم حيبذها ويفرح ا،وال يستهجنها إال القليل

 ويسدون عليهم ،ومن ناحية أخرى حيرمون عليهم احلالل من التكسب والتملك
  حبجة االستغالل حترمياً،أبواب االبتغاء من رزق اهللا ويصادرون املمتلكات احلرة تأميماً

 ، فيحرمه الكثري من غوغاوية شعوم جبميع أنواع الطاغوتية والتسلط،منهم للحالل
 غري كافر ،فالذي حيبذ فعلهم ويؤمن مبا يسمونه إشتراكية يكون مؤمناً بأنواع الطاغوت

+ قال اهللا سبحانه ، كما أمر اهللا،به


      _ ،بل كان،ومن مل يكفر بالطاغوت مل حيقق التوحيد  



 
 
 

    منبر التوحيد والجهاد                           األجوبة المفيدة لمهمات العقيدة     

٧٦ 

+ قال تعاىل ،"ال ِإلَه ِإلَّا اللَّه "مناقضا ملدلول        
_.  

فإذا اعتقد أن ما يسمونه إشتراكية هو من دين اهللا أو مطابق لوحيه فقد زاد بذلك 
 وحينئٍذ نقول له على سبيل الترتل ، أشد من جرمية املشركافتراًء على اهللا وكانت جرميته

 إذا كنت تعتقد أن اشتراكيتهم املزعومة من دين اهللا أو على طريقة :وتوضيح خطئه
 فهل دين اهللا ووحيه يبيح اخلمور اليت أباحوها وأكثروا من مصانعها ومحوا باعتها ،وحيه

  ؟سقطة هلاوشاربيها بل جعلوها خمففة لعقوبات اجلرائم أو م

وهل من الدين إباحتهم للزىن حبال الرضى وتشريع القوانني املعفية ملرتكبه من إقامة 
 ؟ أو هذا يعترب يف العرف الشرعي والعريب األصيل ديانة؟هل هذا من الدين ؟حدود اهللا

فهذا الذي يزعم أنه مسلم مؤمن سينكر ذلك ويعلن أمامنا حترميه واهللا يعلم مبا يبطن 
 جيب عليك أن تبغض من هذه صفته وتعاديه وتشك يف مجيع ما يزعمه :قول لهوحينئِذ ن

 فكيف تعلن إميانك مبا يسمونه ،من اإلصالحات األخرى على األقل إن مل تكفر ا
 بل هو من القسم ، واملشرع هلا ليس أميناً يف دينه على األقل،إشتراكية وتعتقد أحقيتها

  ؟الذي ذكرناه

هو أن هذا السائل حكم إميانه مبا يسمى اإلشتراكية مل يدفعه  و:وذا يتضح ثالثها
 وأجزم جزم اليقني أن هذه اإلشتراكية املزعومة ،إىل اإلميان ا إال حمبته ملن انتحلها وتبناها

 فأصبح ، لكان هذا السائل من أول الكافرين ا واملبغضني هلا)قاسم العراف(لو تبناها 
ته لألشخاص الذين انصرف قلبه إليهم من دون اهللا حىت قبول أمثال هذا نابع من حمب

+ قال اهللا تعاىل ،صاروا كاألنداد         
_،لبيان  وال شك أن احلب يعمي ويصم وأن للدعاية وسحر ا

تأثريمها القوي وأنه لوال شعبية احملبوب الذي تبنى ما يسمى باإلشتراكية وقوة دعايته 
وتأثري أهل قطره أيضاً ملا راجت هذا الرواج فإن مصر ال ينكر تأثريها على العاملني العريب 

  .واإلسالمي ولذلك صارت أكرب هدف للغزو الفكري والعسكري قبل هذا القرن

أن ينظر يف مراجعها لدى التطبيق  - طهر اهللا قلبه  - السائل احملترم وباجلملة فعلى 
 بل ينظر هل هلم مراجع يف تطبيقها غري ما كتبه طغاا اليهود ،وال يغتر بتسميتها عربية

 أم هلا مرجع وحيد يستقى ؟ واتباعهما ممن اجتهدوا يف تفسري أقواهلما)لينني ( و)سمارك(
 فإن كان األمر على األول فال جيوز ؟ يتقبلها املسلممن كتاب اهللا وسنة رسوله حىت



 
 
 

    منبر التوحيد والجهاد                           األجوبة المفيدة لمهمات العقيدة     

٧٧ 

 وال يشك عاقل أن مراجعهم كلها ،للمسلم بتاتاً قبوهلا بل جيب عليه رفضها من األساس
من تلك الطواغيت وحينئٍذ يكون رفضها من مستلزمات الشهادتني اللتني ال يصح إميان 

 :يفة الثاين عمر الفاروق حيث قالاملسلم بدون السري والعمل على مدلوهلما وهللا در اخلل
  ).إمنا ينتفض اإلسالم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية(

  واهللا أعلم
  وصلى اهللا وسلم على حممد

  
 
والصالة والسالم على النيب األمني، احلمد هللا رب العاملني .  

  .دأما بع

 والناكص عنه ،فإن اجلهاد هو ذروة السنام من الدين ووجوبه محتم على القادرين
  .مع القدرة على خطر من دينه

  .وقصة الثالثة الذي خلّفوا مشهورة وخطرية وجديرة باالعتبار

 ، هزمية عقلية، كما يقوله املهزومون، ال للدفاع،وأنا ممن يقول أن وجوبه للهجوم
 ونسوا أن يردوا ، من أن اإلسالم قام بالقهر والسيف،يات املستشرقنيممن انطبعوا بدعا

 كما سلكه العالّمة املودودي ،عليهم من واقعهم ويوضحوا هدف اإلسالم من اجلهاد
 ال أن يضربوا بكتاب اهللا بعضه ببعض وجيعلوا اآليات املكية وما نزل أول اهلجرة ،وغريه

  .قاض على اآليات املدنية األخرية

 أنه ال يوجد بني آيات اجلهاد والصفح :د قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ما معناهوق
 وليس فيها شيء منسوخ قطعاً ولكن يصار إىل اآليات ،تعارض يوجب القول بالنسخ

املكية يف حالة ضعف املسلمني وإىل اآليات املدنية يف حالة قوة املسلمني حسب التفصيل 
بعثت بالكتاب اهلدي ( :وقد قال عليه الصالة والسالم، مبالتدرج الذي ال يتحطم به كيا

 فإين نقلت كالم الشيخ باملعىن ألين مل أستحضر املرجع ، أو كما قال،)والسيف القاهر
  .حني هذه الكتابة

 ،وليس اهلدف من حتتيم اجلهاد إكراه الناس على اإلسالم كما زعمه املالحدة
حتتيمه أن تكون كلمة اهللا هي العليا وذلك بإقامة  وإمنا اهلدف من ،وانصبغ به املهزومون

 حىت ال تكون فتنة بل يكون حكم ،حكم اإلسالم وحتكيم شريعة اهللا وقمع املفتري عليه
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+ كما قال سبحانه وتعاىل ،اهللا ظاهراً قاهراً مينعها
                

_،ألنه ال يرضى منهم ،  فلم يقل سبحانه لعباده الكتلة الشرقية أو الغربية موالكم
+ بل قال ،أن يستنصروا بالكفر  _،  من سورة )٥٦(وقد قال يف اآلية 

  ._+املائدة 

 حىت ال ينتشر ، فهذا موكول إىل الضمري وال إكراه يف الدين؛أما إعتناق العقيدة
  .أخطر من الكفر الصريحالنفاق الذي هو 

هذا وإن شبهات القائلني بأن اجلهاد للدفاع هو كون وجوبه على أربع مراحل 
  . واهللا من وراء القصد،فاضطربت أفكارهم مع ما فيهم من اهلزمية العقلية

  :وهذه املراحل ذكرها اإلمام ابن القيم وغريه

+ورة احلج  وذلك يف قوله يف س، الذي هو مبعىن الرخصة، اإلذن:فأوهلا
  _. وهو قتال من يقاتل املسلمني؛مث جاء الثاين على سبيل الوجوب  ،

 فأمر اهللا املسلمني بقتال _+بقوله سبحانه 
  .ء التفسري تفسريان هلذه اآلية ولعلما،من يقاتلهم

   . قتال احملارب الذي يبدأ بالقتال:أحدمها

 قتال كل قادر يأ للقتال من مجيع الكفار خبالف الصبيان والشيوخ :وثانيهما
 بقتل من ال يقدر على _+ وفسروا قوله ،والعجزة والنساء الاليت مل يقاتلن

  .قتالكم

ثة بوجوب قتال الكفار مجيعاً إال من كان مرتبطاً مع املسلمني مث جاءت املرحلة الثال
  .بعهد وميثاق

 ، كما افتتح اهللا سورة التوبة بذلك،مث جاء الدور الرابع بالرباءة من عهود الكفار
 فإما أن يسلموا أو خيضعوا حلكم ،وأمرهم بإمهاهلم أربعة أشهر ينظرون فيها أمرهم
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وإما أن يقاتلوا بعد انسالخ األشهر احلرم  .هم صاغروناإلسالم ويدفعوا اجلزية عن يد و
  . وليس املقصود ا األشهر األوىل املعروفة بالشهور احلرام،اجلديدة اليت فيها إمهاهلم

  : ولكن للمسلمني أن يفهموا أن اجلهاد أربعة أنواع،فهذه مراحل إجياب القتال

  . جهاد الشيطان)١
  . جهاد النفس)٢
  . جهاد الكفار)٣
  . جهاد املنافقني)٤

 فبتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب يه فإنه يِعد األماين :فأما جهاد الشيطان
وميين الغرور ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء وينهى عن اهلدى والتقى والعفة وكل خلق مجيل 

  ._+قال تعاىل 

اذه عدواً تنبيه على استفراغ الوسع يف حماربته وجماهدته ألنه العدو الذي واألمر باخت
  .ال تفتر عداوته على عدد أنفاس املسلم

 فإن من مل ، فهو مقدم على جهاد العدو اخلارجي وأصل له:وأما جهاد النفس
نه جهاد جياهد نفسه أوالً لتفعل ما أمرها اهللا به وتترك ما ى عنه وحيارا يف اهللا مل ميك

  .عدوه اخلارجي

وكيف يتمكن من جهاد عدوه اخلارجي وهو مهزوم من الداخل من عدوه الذي 
  ؟بني جنبيه املتسلط عليه

 وهلذا قال ،والذي ال ميكنه اخلروج إىل عدوه حىت جياهد نفسه على اخلروج
+سبحانه وتعاىل       _،ق جهاده أن جياهد العبد  فح

  .نفسه فيسلم قلبه ولسانه وجوارحه هللا فيكون كله هللا وباهللا ال لنفسه وال بنفسه

ومن حيقق اجلهاد النفسي جهاد النفس والشيطان حتصل له قوة وسلطان وعدة 
معنوية جياهد ا أعداء اهللا وأعداءه يف اخلارج بقلبه ولسانه ويده وماله لتكون كلمة اهللا 

 فإن اهللا مع املتقني ومع احملسنني ومع ، العليا وحينئٍذ يكون يف معية اهللا فيظفر بالنصرهي
الصابرين ومع املؤمنني يدفع عنهم ما ال يدفعون عن أنفسهم بل بدفاعه عنهم ينتصرون 
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+على عدوهم      _ ولوال دفاعه عنهم ختطفهم عدوهم 
  .احهمواجت

 فعلى قدر اإلميان ،وهذه املدافعة عنهم حبسب إميام وصدقهم معه سبحانه وتعاىل
  . فإن قوي اإلميان قويت املدافعة والعكس بالعكس،تكون املدافعة

  :وليعلم أهل اجلهاد أنه ال بد هلم من عدة أمور

  : جهاد النفس وهو على أربع مراتب:أحدمها

ين احلق حاصراً مهمته يف ذلك على املنهل  أن جياهدها على تعلم اهلدى ود)١
  .النبوي

 أن جياهدها على العمل مبا علمه من وحي اهللا املبارك ألن جمرد العلم بال عمل )٢
  . ومن عمل مبا علم أورثه اهللا على ما مل يعلم كما يف األثر.خطيئة كربى

من مل يقم  أن جياهد نفسه على الدعوة إىل اهللا وتعليم وحيه من ال يعلمه ألن )٣
  .ذا كان من الذين يكتمون ما أنزل اهللا من البينات واهلدى

فالدعوة إىل اهللا من أعظم ضروب اجلهاد وال ينفعه علمه وال ينجيه من عذاب اهللا 
  .حىت يكون داعياً به إىل اهللا

 ، أن جياهد نفسه على الصرب على مشاق الدعوة وحتمل أذى الناس يف سبيل اهللا)٤
ىل احلق والصرب عليه من ضروريات الدين ومن استكمل هذه املراتب كان فإن الدعوة إ
السلف جممعون على أن العامل ال يسمى ربانياً حىت ( ::  قال ابن القيم ،من الربانيني

 فمن علم وعمل وعلَّم فذاك يدعى عظيماً يف ملكوت ،يعرف احلق ويعمل به ويعلمه
  ).السماء

ة على أعلى املستويات يف القوة والصالبة واحلزم  تكوين قيادة إسالمي:ثانيهما
+والتوكل على اهللا واستصغار كل قوة دون اهللا متطبعة بقوله تعاىل    _ 

وأال تضيع جهودها وطاقاا حتت القيادات العلمانية كما ضاعت يف حروب فلسطني 
 وقد ،جابت لزعماء الكفر يف إيقاف القتالحني رفضت فيها تلك القيادات نصر اهللا واست

فليس مين .. .ومن قاتل حتت راية عمية( : أنه قال>وردت األحاديث عن رسول اهللا 
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 فتكوين ،)إنه من جىن جهنم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم( : وقال،)ولست منه
  .القيادة املسلمة املستقلة من ضروريات اجلهاد والدين

هاجر إليه من حقق اجلهاد النفسي ليكون منطلقاً ينطلقون  حتري مهجر ي:ثالثهما
 أما بقاؤهم يف وسط اتمعات اجلاهلية ،منه بعد كمال تربيتهم على ما حيبه اهللا ويوجبه

والقيادات العلمانية فإم يمدوا بعناصر القوة والبقاء فتكون حيام لصاحل أعدائهم ال 
ي الضربات والتعذيب واإلساءة إىل تارخيهم بكل لصاحل دينهم وعقيدم ويكونون لتلق
  .مة ملعونة جتعل أقرب قريب يتربأ منهم

ومن واجبهم البحث عن مهجر يف غري البالد العربية ولو أن األخوان املسلمني على 
 كونوا قيادة إسالمية مستقلة لنجحوا يف إقصاء ) م٤٧ (قوم وكثرم وتسلحهم عام
جعلها منطلقاً منها حيتلون أكثر البالد العربية خصوصاً مصر اليهود وتطهري فلسطني و

ولكن غلب عليهم اجلهل والنخوة العصبية فقاتلوا حتت قياداة ضليعة مع الكافر ال تريد 
  .حترير فلسطني والبحث يطول ولكني أكتفي ذا واهللا اهلادي

  :الشطر الثاين من السؤال
  

        
 

 ًإن قتال الكفار على العموم واجب بالنصوص القطعية من وحي اهللا كتابا 
 كما تصوره بعض املنهزمني هزمية عقلية ، وهذا القتال الواجب للهجوم ال للدفاع،وسنة

 اليت يفيد  والذين اشتبهت عليهم معاين النصوص،باسم الدفاع عن تشويه مسعة اإلسالم
 فأعمتهم هزميتهم العقلية أو اهلوى عن النظر يف العمومات الصارفة ،بعضها اخلصوص
+ قال اهللا سبحانه وتعاىل ، لكوا عامة ومتأخرة،الناسخة ملا قبلها

_ ، وقال+


       _ ، أنه قال>ويف الصحيحني عنه : 
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ويقيموا الصالة (

مواهلم إال حبق اإلسالم وحسام أ فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم و،ويؤتوا الزكاة
  ).على اهللا
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وص الواضحة اليت ال نطيل ا املقام ولكن املهزومني وأصحاب وغري ذلك من النص
اهلوى يضربون صفحاً عن هذه النصوص القاطعة العامة الناسخة ملا قبلها لتأخرها يف 

+الرتول ويتمسكون فقط بقوله تعاىل       _ 
تعليل بآية األذن يف اجلهاد غافلني أو متغافلني أن مشروعية القتال جاءت كما يأخذون ال

  .يف القرآن على مراحل
 من )٤٠( و )٣٩ ( األذن املفيد لإلباحة مقروناً بأسبابه كما يف اآليتني:األوىل
  .سورة احلج
  . من سورة البقرة)١٩١( و )١٩٠ ( تقييده حبالة االعتداء كما يف اآليتني:الثانية
 اليت ورد فيها اإلعالن )براءة( تعميم وجوبه على الفور ابتداء كما يف سورة :لثةالثا

من اهللا ورسوله بالرباءة من كل مشرك وكافر ونقض عهودهم الغري مؤجلة وإمهاهلم أن 
 ويلزم كل مرصد ،يسيحوا يف األرض أربعة أشهر مث بعدها يقاتلون ويطاردون وحياصرون

ا الصالة اليت هي عمود اإلسالم ويؤتوا الزكاة اليت هي حقه حىت يتوبوا من الشرك ويقيمو
 .املايل وذلك يف اآلية اخلامسة السالفة الذكر اليت قيد اهللا فيها ختلية سبيلهم بذلك

  .واحلديث الصحيح تضمنه أيضاً
 ،وليس وجوب اجلهاد والقتال رد اإلكراه على الدين كما صوره أعداء اإلسالم

 ، ولكن وجوب اجلهاد لعدة أمور،ربون من ذكره ويقيدونه بالدفاعوجعل املنهزمون يته
  :أمهها

  . ألن اهللا ال يقبل الشرك أبداً، مقاومة الشرك واملشركني)١
  . إزالة العقبات اليت تعترض سبيل الدعوة إىل اهللا)٢
  . محاية العقيدة من كل األخطار اليت تتهددها)٣
  . الدفاع عن املسلمني وعن أوطام)٤
  

 
احلمد هللا رب العاملني .  

املاسونية مجعية سرية يهودية يسموا بالقوة اخلفية أسسوها بادئ األمر ضد 
النصارى لتعمل على حتريف إجنيلهم أو أناجيلهم وإفساد عقائدهم وأفكارهم وتشتت 

 فلما .أمرهم بأنواع اخلالف والشقاق وقد سلكوا شىت األساليب الدقيقة لتحقيق ذلك
   .جاء اإلسالم وسعوا دائرا ليحيطوه بأشراكها

واليهودية العاملية متد اجلمعيات املاسونية برجال الفكر والدهاء واملكر ويلبسون 
 بل يدخلون إىل ،لكل عصر لبوسه املالئم بل يلبسون لكل أمة وشعب وبلد لبوسها املالئم
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 وقد حصلت اعترافات كثرية ،تهكل رجل من مداخله وأذواقه اخلاصة حىت يستطيعوا فتن
يف أوقات متفرقة على أن املاسونية أوجدت خلدمة أهداف اليهود الشريرة وتسهيل عملية 
استيالئهم على عقول القادة وحتطيم نفوسهم وحتويلهم إىل عبيد يؤمنون باملاسونية 

ء املكر  وذلك لقوة انطال،ويكفرون باهللا وخيونون أوطام ويبيعون أمتهم لصاحل اليهود
 ، حبيث كسبت أعظم وأكثر القادة من الشرق والغرب،املاسوين وشدة تأثريه على القلوب

وتغلغلت املاسونية يف األسر املالكة والطبقات احلاكمة يف أوربا ومن دار يف فلكها الثقايف 
 وهلم طرق يف خداع الشعوب إذا ملسوا فيهم اإلحساس خبطر املاسونية ،يف البالد العربية

االمتعاض من حكامهم املتهمني ا فإم حينئذ يوعزون إليهم بإغالق أي مؤسسة أو 
افتضحت باملاسونية ليقيموا على أنقاضها مؤسسة حتمل امساً آخر وهي يف الباطن عني 

 ليربئ املسؤول نفسه من وصمتها ويكسب مسعة جديدة يقلب ا صفحة من ،املاسونية
  .نوع آخر خلدمة اليهود

 أن غاية املؤمتر : يف باريس) م١٩٠٠( قرار املؤمتر املاسوين املنعقد عام وقد جاء يف
.  أساساً لالحتاد املاسوين)تتخذ الوصولية والنفعية(املاسونية تأسيس مجهوريات علمانية 

  :ومن نتائجها القدمية

 حتريف الكتب املقدسة والعبث بتفريق األديان واجلماعات وإضرام نريان )١
  .ة بني األمماحلروب والعداو

  
  :ومن نتائجها يف أول اإلسالم

  . عمل املؤامرة لقتل اخلليفة الثاين)٢
  . اختالق األكايب على اخلليفة الثالث وعماله)٣
  . تزوير املكاتيب وقلب احلقائق حىت جرى ما جرى)٤
  . العبث بعقول األحزاب حىت انشؤوا فيهم اخلوارج والنواصب)٥
ة من جهمية ومعتزلة وقدرية وغريهم هذا إىل  نشر التجهم بفروعه املختلف)٦

  .جانب القرامطة والباطنية يف نواح أخرى
 أكاذيبهم على األمويني والتعاون مع األعاجم على اإلطاحة م حىت تسىن هلم )٧

ترويج هذه املذاهب وما عملوه يف زمنهم من إبراز املختار الكذاب وحنوه كما ضبطه 
الذي ينبغي ( )لسرية واحلركات اهلدامة يف اإلسالمتاريخ اجلمعيات ا(صاحب كتاب 

 مث العمل على إضرام نريان احلروب التترية والصليبية وإبراز من خيدمها وميد للغزاة )إقتناؤه
سبيل الفتك كالنصري الطوسي وابن العلقمي وغريهم على نصارى الشرق وإثارة النعرة 

ويتجسسوا هلم ويدلوهم على كل طريق فيهم ليتعاونوا مع إخوام الغزاة ضد املسلمني 
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جورج ( عكس ما يزعمه اتباع ،كما قرره قادة الغزو يف ثنائهم على نصارى العرب
  . وحنوه من القوميني عن جهل أو تضليل)حبش

  :ومن نتائج املاسونية أخرياً

 قيام الثورة الفرنسية على حكم الكنيسة الذي هو من أوضاعها املقصودة )٨
اربة العلم واملخترعني ليتم هلم ما يريدونه من حرب الدين واقتالعه من إلشقاء الناس وحم

النفوس حىت جروا أوغاد املسلمني بالتقليد إىل حماربة دينهم دون النظر إىل الفوارق 
العظيمة بني الدين اإلسالمي ودين الكنيسة وطاملا يستغلون عبث السياسة وتالعب 

 من اإلسالم وأهله كأم إذا حكموا حولوا الدنيا املوظفني حتت االستبداد لنيل أغراضهم
  .إىل جنات الفردوس

ولكون املاسونية ختدم أغراض اليهود وتعمل على إقامة دولتهم وتدعيمها فإا ال 
تزال تعمل يف إقامة الثورات املتواصلة اليت ختسر فيها بالد املسلمني رجاهلا وعلماءها 

إنتاجها بتأميم مصانعها ومصاحلها واستعباد أهلها وتتبدد طاقاا وتضيع ثرواا ويقل 
  .بأفكار تضرهم وتنفع اليهود ألا ملتقطة من مزابلهم

 جيب أن ال يغرب عن ):بروكسل(وقد جاء يف قرار املؤمتر الدويل املنعقد يف 
األذهان أن املاسونية هي اليت دبرت الثورة الفرنسية يف حمافلها ألجل حتقيق أغراضها ص 

أن املاسونية اليت  :) ٢٨١ص ( ) م١٩٢٢ (اء يف حمفل الكرسي األكرب سنة وج١٢٤
لعبت أهم األدوار يف إشعال الثورة الفرنسية جيب أن تكون على أهبة االستعداد للقيام بأية 

  .ثورة منتظرة يف املستقبل

فعلى السائل والقارئ أن يعلما منشأ الثورات وحالة املتبجحني ا وأم ماسونيون 
 أم قد لعبوا ؛ مث يعلم السائل والقارئ من نفس اعتراف املاسونيني هذا.اب اليهودأذن

 ليعلما ،دورهم اخلطري يف السياسة األوروبية القائمة على أسس االستعمار والعنصرية
 وهاكم تعميماً هلم يف ،الفرق الشاسع بني خطتهم اآلمثة وما يدعونه من مبادئ اإلنسانية

إن املشرق األعظم يرى حفظ ( نصه هكذا ) م١٨٩٣ (م عاممضابط املشرق األعظ
األسرار من أهم واجبات املاسونية ومينع منعاً باتاً كل النشرات املتعلقة باألفعال 

إن كل شيء عندنا قد يسدل عليه ستار من السر وبقوة الوحدة والكتمان ... .واحلركات
 خلري اإلنسانية فما الداعي إىل التكتم  فإذا كانت املاسونية تعمل)ننتصر يف املعارك الفاصلة

  ؟الشديد
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 فقد نصت مضابط احملفل املاسوين ،وهاكم قرارات أخرى تتعلق بتحطيم الدين
 ال يقبل املتدينون يف احملافل املاسونية ألن الذي :) ٥٤ص () م ١٨٩٧(األكرب عام 

اً وعلى املاسونية ينخرط يف احملافل جيب أن يكون حراً واملاسوين احلقيقي ال يكون متدين
أن تتفق مع كل أولئك الذين ال يدعون إىل الدين أمثال اإلشتراكيني والدميقراطيني ودعاة 
حقوق اإلنسان واجلمعيات املتحررة وعليها أن تشترك يف ااالت األخرى للعمل 

 نشرت املشرق األعظم عام . الشعبية واملدارس السياسية واملؤسسات األخرىكاجلامعات
على األخوان أن ينفذوا يف صوف اجلمعيات ( وجاء فيه أيضاً )٣٠٠ص () م ١٩٠٣(

 بل عليهم إن احتاج األمر أن يقوموا بتأسيس تلك اجلمعيات على أن ال ،الدينية وغريها
 عليكم أن تلموا مشل قطيعكم أينما كنتم حىت يف .تشم منها أي رائحة حقيقية للدين
 – حفية –مورها السذج من رجال الدين ولتطعموا املعابد الصغرية وعليكم أن تولوا أ

 وبغية التفرقة بني الفرد وأسرته .ذوي القلوب الكبرية من الرجال بقطرات من مسومكم
عليكم أن ترتعوا األخالق من أسسها ألن النفوس متيل إىل قطع روابط األسرة واإلقتراب 

 أطفاهلم وزوجام وتقذفوا م من األمور احملرمة فعليكم أن تنتزعوا أمثال هؤالء من بني
  ).إىل لذائذ احلياة البهيمية

وهذا القرار من املاسونيني يكفي وحده للتدليل على مبلغ روح اهلدم والكره اليت 
  .حيملوا حنو اتعات مما خيالف معىن اإلنسانية اليت يتشدقون ا إفكاً وتضليالً

ء يف قرار مؤمتر حمافل املاسونية عام  وجا،فيا هلا من يهودية تسعى يف األرض فساداً
 جيب على املاسونيني الذين بيدهم زمام األمور أن يأتوا باملاسونيني إىل سدة ) م١٨٨٤(

 ويف وسع املاسوين أن يكون ،احلكم وأن يقربوهم من كراسيه وأن يكثروا من عددهم فيه
 ،تلهم األفكار املاسونيةمواطناً أو نائباً أو رئيساً بشرط أن يكون ماسونياً وعليه أن يس

  .ومهما علت مكانته اإلجتماعية فإنه يستوحي مذهبه من احملفل املاسوين ال من مكانته

إن املاسونية هي سيدة األحزاب السياسية ال خادمتها وإا هي املنظمة الوحيدة اليت 
ملؤسسات  إن اجلمعيات الرياضية والفرق املوسيقية وغريها من ا.تناهض األديان والتقاليد

 وميكن إضافة ،اليت تريب البيئة الناشئة عقلياً وجسمياً هي املرتع اخلصب لنمو املاسونية فيها
 وجاء يف قرارات املؤمتر املاسوين )وقد أضافوها(املكتبات والدورات وغريها إىل ذلك 

 إن هدف املاسونية تكوين مجهوريات ال دينية ) م١٩٠٠(العاملي املنعقد يف باريس عام 
لمانية إن من أهداف املاسونية حماربة األديان وصيانة الدول الالدينية العلمانية ولذا فهي ع

 وجيب أن تكون املاسونية مرنة ،تستسيغ االرهاب بالتجرد عن مفاهيم األخالق والضمري
  .حسب الظروف واألوضاع
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ل إن النضال ضد األديان ال يبلغ ايته إال بعد أن يفصل الدين عن الدول وستح
  .املاسونية حمل األديان وإن حمافلها ستقوم مقام املعابد

 إال ونظمته احملافل )يعين املسيحي وحنوه(ليس هناك أي قانون سياسي أو ديين 
 وإن املاسونية هي اليت أقامت الثورة الفرنسية وعليها مواصلة تكوين الثورات .املاسونية
ك مع العمال ألن املاسونية متلك القوى  وعلى املاسونيني أن يعلموا باإلشترا،املاركسية

 وباجتماع هاتني ،الفكرية وأن العمال يكونون عدداً هائالً وميلكون القوى التدمريية
  .القوتني يتولد اإلضطراب اإلجتماعي

 ) واجنلز.كارل ماركس(إن املاركسية والالدينية وليدتا املاسونية ألن مؤسيسها 
والثالثني ومن منتسيب احملفل اإلجنليزي ومها من الذين ومها ماسونيان من الدرجة احلادية 

 وقد جاء يف تعاليم ،أداروا املاسونية السرية وبفضلها أصدر البيان الشيوعي املشهور
إن السيطرة على الشبيبة من أوىل الغايات دعوا الكهول والشيوخ (املاسونية ما نصه 

ن خري وسيلة هلدم األديان هي  لقد تيقن اليهود أ.وتفرغوا للشباب بل حىت لألطفال
املاسونية فإا هي اليت تزيف األديان وتفتح الباب على مصراعيه إلعالء اليهودية 

 هذه مجل قصرية من قرارام نقلتها إليضاح احلقيقة وال خيفى أن الذين )وانتصارها
 ، العامل ألكرب ساسة.يدبرون دفة املاسونية هم يهود يف مجيع أحناء العامل وهم احملركون

إن الذين ( : قائالً) م١٨٤٤ ( سنة)بنيامني(وقد صرح السياسي اإلجنليزي املشهور 
يديرون دفة السياسة يف العامل ليسوا الذين هم يف دست احلكم ظاهراً وإمنا هم الذين 

   )يكمنون وراء الكواليس

جيب أن ال خندع ( :بقوله) م ١٨٥٩(وصرح نابليون الثالث ملك فرنسا عام 
 وفيما أوردته كغاية للتعرف على خطر ،) أن الدنيا تدار من قبل املنظمات السرية،ناأنفس

املاسونية وخدمتها لألغراض اليهودية وتلوا يف اهلدم والتخريب بشتى الطرائق ومن أراد 
تبديد (مزيد االستطالع فعليه مبراجعة الكتب املتكلفة يكشف أسرارهم مثل كتاب 

 و )املاسونية( للبستاين وكتاب )أوقفوا هذا السرطان(وكتاب  لعوض اخلوري )الظالم
 إال أن هذا الكتاب فيه أمساء )السر املصون يف شيعة الطرمسون( وكتاب )أسرار املاسونية(

 فال جيوز ،شخصيات كثرية قد اخندعت بدخول املاسونية مث خرجت منها بعد تبني أمرها
  .التعويل على ما ذكر فيه

 اجلواب التنبيه على نوادي الروتاري فإا من صيغ املاسونية ومن املهم يف هذا
 واإلكستث تنج – والِكوائي –اليهودية وعالقتها بالنوادي املشبوهة األخرى كالليونز 

 وهلذه ،وغريها مما يقصد اليهود من تكوينها إجياد خطط موحدة ألهداف تشخص إليها
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وهم لصاحل اليهود يعلمون يف قلب النوادي أنظمة خاصة تبعدها عن أعاصري السياسة 
السياسة فقد أسست إرتباطات حركية وتنظيمية تلتقي مع اجلمعيات املاسونية خلدمة 
اليهود وأعوام ضد النازية حال احلرب العاملية الثانية وبعدها حىت إن منظمات الروتاري 

احملور وجهت أصحاب التخصص يف احلركة لوضع خطط اقتصادية عاملية تظل معها دول 
 شكلت منظمة الروتاري) م ١٩٤١ (املهزومة حمطمة اقتصادياً ملدة طويلة ويف سنة

 ومل يهملوا حق دعوة بعض الطالب من كل بلد كما بررت ،نادياً هلذا الغرض) ٢٨٧(
 وأكثر ما ختتاره نوادي ،)يعين لليهودية العاملية(أن أهداف بريطانيا وفرنسا أهدافاً هلا 

 بل تنص على ،هن وتنص على أن رابطة العمل أقوى من رابطة الدينالروتاري أصحاب امل
 وختص اإلسالم ،إمهال الرابطة الدينية لتحمي اليهود الذين هم أكثر أهل األعمال

  .بالتهوين

وقد تكرمت مجعية اإلصالح اإلجتماعي يف الكويت بإصدار كتاب صغري كشفت 
 لقد أرحاتنا مبا كتبت عن ،اهللا خرياًفيه حقيقة هذه النوادي من مراجع معتربة فجزاها 

 وأزيد القارئ ، فنحض الشباب على قراءة هذه الرسالة،التطويل وجعلتنا نكتفي باإلشارة
 مؤسسة ماسونية يهودية أقيمت لإلطاحة بالسلطان "مجعية االحتاد والترقي"تنبيهاً إىل أن 
واملؤمترين بأمرهم والذي  وأن احلكم بعده صار بيدهم وبيد املخدوعيني م ،عبد احلميد

 وسأحتف القراء الكرام بذكر أمساء اليهود الذين ركزم ،ذاق بعضهم القتل على أيديهم
املاسونية يف أخطر النماصب العاملية احلساسة وأرقاها ليعرف القراء الكرام من هو احملرك 

خطبوط الوحيد ملن يعتربه أكثر الساسة مرجعاً ويعتمد عليه وليطلعوا على مدى األ
  .الرهيب الذي جيهله أو يتجاهله كثري أو قليل من أولئك واهللا اهلادي

وملا كانت مهمة املاسونية هدم األديان سوى دين اليهود والقيام بتزييفها وطمسها 
من جهة ومن جهة أخرى العمل الدائب إلعالء اليهود وانتصارهم ونفوذ كلمتهم فقد 

ة على تركيزهم يف املناصب املمتازة ألن غايتها عملت املاسونية اليت هي القوة اخلفي
  .القصوى متكني اليهود من االستيالء على العامل فهي أساس أعماهلم

وقد ركزت عدداً هائالً من اليهود يف عصبة األمم سابقاً وهيئة األمم أو جملس 
  .األمن الحقاً كما دلت ىل هذا مضابط احملفل األكرب للماسونية

احملترم والقراء الكرام أهم أمساء األشخاص الذي ركزم وهاك أيها السائل 
  :املاسونية يف أهم املراكز العاملية احلساسة

  . يف مكتب السكرتارية أهم شعبة فيه قد متركز فيه اليهود: هيئة األمم املتحدة)١
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  . فالحظوا مبلع اخلطر يا أحبايب، الدكتور إج إس بلوك رئيس قسم التسلح)٢
  . لألمور اإلقتصادية. انتوين كوالت)٣
  . املستشار اخلاص للشؤون اإلقتصادية: أنس كارروز نربغ)٤
  رئيس قسم امليزانية( : دايف وانتراوب)٥
  )كارل المجن( رئيس قسم اخلزائن والواردات )٦
  . كل هؤالء يهود)هنري النكري( معاون سكرتري الشؤون اإلجتماعية )٧
  . يهودي) ليون استبنكالدكتور( رئيس قسم املواد املتبادلة )٨
 فما أبعد اإلنسانية عن )الدكتور شيكويل يهودي( رئيس قسم حقوق اإلنسان )٩

  .نيل حقوقها من اليهود
 يهودي وهلذا ال )إج أي ويكوف( رئيس دائرة مراقبة البالد غري املستقلة )١٠

 حتصل بالد على استقالهلا حىت يستكمل املسخ الفكري ألهلها من جهة وحىت يتسلم
البالد من املستعمر من حيكمها بأخبث من حكمه وأشنع ولو بتصارع جبهات ال يرتفع 

  ).عدن(فيها إال الذي يرضاه املستعمر خلفاً له كما جرى يف كثري من البلدان آخرها 
  . مساعد السكرتري العام لقسم االستعالمات العامة بنيامني كوهني يهودي)١١
 يهودي فال تستنكر ما تراه يف عامل )يفيجي بنيوت ل( رئيس قسم األفالم )١٢

  .األفالم من اخلالعة واون وإثارة الغرائز وغلبة الوقاحة ما دامت الرئاسة لليهود
 يهودي وهلذا )الدكتور إيفان كرو( مساعد السكرتري العام لشعبة القوانني )١٣

  .عة السماويةينشؤ يف كل بلدة من أبنائها من حيبذ القوانني الغربية ويسخر من الشري
  . يهودي)ابراهام إج فيلر( رئيس الشعبة القانونية )١٤
  . يهودي)جي ساند برك( مشاور شعبة القانون الدويل )١٥
  . يهودي)دافيد زايلود ويسكي( رئيس قسم املطبوعات )١٦
  . يهودي)جرجو رابنو فيج( رئيس قسم املترمجني )١٧
  . يهودي)مرسيدس بركمن( رئيس قسم التصاميم )١٨

فانظر أيها السائل وانظروا أيها القراء الكرام إىل مدى خطر هذا املوظف اليهودي 
الذي ركزته املاسونية يف هذا املنصب ألن مجيع طلبات اإلنتماء لوظائف هيئة األمم 
املتحدة تقبل أو ترفض من قبل هذا املدير ذه املديرية وبال شك يقبل كل متقدم للوظيفة 

  .بثاء ويرفض ما سواهم وذا يزداد عددهم يف أخطر مؤسسة عامليةهنا من اليهود اخل

  . يهودي وله تأثري أيضاً)الدكتور أي سنجر( رئيس قسم املراجعات )٢١
  . يهودي)باول رادزر بانكو( رئيس أطباء قسم الصحة العاملية )٢٢
  . يهودي)جرزي شيزو( رئيس قسم االستخبارات ملركز جنيف )٢٣
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  . يهودي)يب ليكفر(ستخبارات ملركز اهلند  رئيس قسم اال)٢٤
  . يهودي)هنري فاست( رئيس قسم االستخبارات ملركز الصني )٢٥
 )الدكتور جولويس سناويسكسي( رئيس قسم االستخبارات ملركز وارشو )٢٦
  .يهودي

 ) أي موريس–دافيد ( رئيس األقسام الداخلية والدولية هليئة األمم املتحدة )٢٧
  . يهودي)موسكو فيج(وامسه احلقيقي 

  . يهودي بولوين)النمن( مساعد هلذا هو )٢٨
  . يهودي أمريكي)دايفيد زلباخ( مساعد آخر )٢٩
 هؤالء يسيطرون . يهودي بلجيكي)فينست( مساعد ثالث للمذكور آنفاً )٣٠

  .على هذا القسم
  . يهودي)كربيل كارسز. يف( رئيس األقسام الداخلية ملنطقة خط االستواء )٣١
 فانظروا مدى . يهودي)جان روزنر(ابر بولونيا لشعبة األقسام الداخلية  خم)٣٢

اخلطر حيث الرؤساء املسيطرون على هذه األقسام اهلامة يف هيئة األمم املتحدة كلهم من 
  .اليهود

  . يهودي)اندري مايس( رئيس شعبة التغذية والزراعة )٣٣
  . يهودي)ي يب جاكوينأ( املمثل الدامناركي يف شعبة التغذية والزراعة )٣٤
  . يهودي)إي فريس( املمثل اهلولندي يف شعبة التغذية والزراعة )٣٥
  . يهودي)إم ليمني. إم( رئيس شعبة التعمري )٣٦
  . يهودي)كريوا كاردوس( رئيس شعبة التعايش )٣٧
  . يهودي)يب كاردوس( رئيس شعبة املتفرقات )٣٨
  . يهودي)حسقلازاكل . إم( رئيس شعبة االقتصاد التحليلي )٣٩
  . يهودي)جي يب كاكان( املشاور الفين لشعبة الغابات )٤٠
  . يهودي)إم أي هاربرن( رئيس شعبة صيانة الغابات )٤١
  . يهودي)جي مار( رئيس قسم التغذية )٤٢
 فهؤالء عشرة رؤساء يف أقسام هامة من ).إف رسل( رئيس قسم اإلدارة )٤٣

  . من اليهود فيا له من خطرتغذية العامل التابعة هليئة األمم كلهم
ألف سومر ( رئيس جلنة التبادل اخلارجي ملنظمة اليونسكو للتعليم والثقافة )٤٤

  ).فيلد
 وهذان اليهوديان مها . يهودي)جي إترارد( رئيس جلنة تنظيم الثقافة العاملية )٤٥

  .احملوران األساسيان يف شعبة التعليم والثقافة
  . يهودي)الفهن. إم(ية  رئيس شعبة الثقافة العامل)٤٦
  . يهودي)إج كابلن( رئيس قسم االستعالمات العام )٤٧
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  . يهودي)سي إج ويتز( رئيس قسم امليزانية واإلدارة )٤٨
  . يهودي)إس سامول سيليكن( رئيس شعبة الذاتية باليونسكو )٤٩
  . يهودي)يب أبرايسكي( رئيس شعبة اإليواء والسياحة )٥٠
  . يهودي)يب ويرمل(لتعيني  رئيس مكتب اهليئة وا)٥١
 . يهودي)الدكتور أي ويلسكي( رئيس املصلحة الفنية لشعبة صحاري آسيا )٥٢

فهؤالء تسعة ركائز كبار مترئسني يف منظمة اليونسكو اليت يعتمد عليها أدعياء العروبة 
  .تارة واإلسالم تارة

 مهما وإذا كان الرؤساء يهوداً من املفسدين يف األرض فكيف تتاح ملرؤوسني
  .؟كانت ديانتهم أو نيام

  . يهودي)ليونارد يب رست( املدير االقتصادي لبنك اإلعمار الدويل )٥٣
  . يهودي)ليوبولد جيمله( املمثل الشيكوسلفاكي يف جملس شورة اإلدارة )٥٤
  . يهودي)أي بوالك( عضو الشورى لس اإلدارة )٥٥
  . يهودي) إم جونكأي( املمثل اهلولندي يف جملس شورى اإلدارة )٥٦
  . يهودي)منديس. يب( املمثل الفرنسي يف هذا الس )٥٧
  . يهودي)جي إم برنليس( ممثل بريو يف هذا الس )٥٨
  . يهودي)إم منلس. إم( سكرتري بنك اإلعمار الدويل )٥٩
 فهؤالء . يهودي)وي إبراموفيج( ممثل يوغسالفيا يف جملس شورى اإلدارة )٦٠

  . بنك اإلعمار الدويل بأهم املراكزمثانية متمركزون يف
  ).كميل كات( املدير العام ملؤسسة صندوق النقد الدويل )٦١
  . يهودي)لويس آلتمن( معاون املدير العام )٦٢
  . يهودي)إي إم برنسنت( مدير قسم التدقيق )٦٣
  . يهودي)ليوليفا نفاك( املشاور العام للمؤسسة )٦٤
  . يهودي)ف كولدجوزي( املشاور األقدم للمؤسسة )٦٥
  . يهودي)جوزيف كولوهن( العضو الشيكوسلوفاكي يف هيئة اإلدارة )٦٦
  . يهودي) منديس.يب( املمثل الفرنسي يف هيئة اإلدارة )٦٧

فهؤالء تسعة ركائز من اليهود اخلبثاء يف مؤسسة خطرية تعترب العمود الفقري هليئة 
  .األمم املتحدة
  . يهودي)أي زارب(املية  املدير العام ملؤسسة الصحة الع)٦٨
  . يهودي) ماير.جي( رئيس قسم الطب )٦٩
  . يهودي)دكتور إم كودمز( املدير العام لقسم اجلراحة )٧٠
  . يهودي)إم سنسكل( مدير قسم إدارة الطب واملالية )٧١
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 يهودي فهؤالء مخسة يف مؤسة الصحة )زت دوستجن( رئيش الشعبة الفنية )٧٢
  .املرافق متمركزون فيهاالعاملية اليت هي من أعظم 

  . يهودي)ماكس لونرت( رئيس اللجنة الداخلية يف مؤسسة التجارة العاملية )٧٣
  . يهودي)إف سي وولف( رئيس قسم االستعالمات الدولية )٧٤

فهؤالء الذين ضبطت أمساؤهم منذ عشرين سنة تقريباً قد متركزوا واحتلوا الصدارة 
 وإذا كانوا قد بلغوا هذا العدد اهلائل يف أول وهلة  وأخطرها،يف أعظم املؤسسات العاملية

  .فقد يتضخم عددهم ويتضاعف

مث إنه كان هؤالء يف الرئاسة واملناصب احلساسة فمن الضروري تركيزهم ملا 
 وخفضهم رتبة كل من ، وإبعادهم لكل عنصر طيب.يريدون من اليهود والعناصر اخلبيثة
كزهم يف أهم املؤسسات يشكل الكفة الثقيلة يف  ألن متر،ال يعمل لصاحل إسرائيل وهكذا

  .ميزام

وهذا أحد كبار احملررين لفرنسا ومن شخصيام البارزة الذين هلم باع طويل يف 
باسم ( يقول عن الثورة الفرنسية اليت يقدسها بعضنا )نوزدين بني(القضية اليهودية وهو 

سس لإلنقالب املذكور حيكمنا  بتجويز تلك األ) م١٧٨٩ (االنقالب الفرنسي الكبري عام
  .اليهود اليوم

إذ أن هذه األسس يف نفس الوقت تشكل أساس التكامل الروحي للكثريين منا 
  . كما طلبت يف الواقع،وهي أساس حلقوقنا الرمسية

فهذه األسس يهودية من حيث كياا وأن هذه املفاهيم اخلاطئة للحرية واملساواة 
إلنقالب ال يأتلف بأي وقت كان مع روح الدين واإلميان وهذا الروح اخلاطئ للثورة وا

  ).وبثقافة ذات عقيدة

عرف اليهود ( ): م١٩٠٨ مارس ١٢ (وقالت صحيفة آرجوه اسرائليته بتاريخ
 املاسونية اليت حتقّر وتزيف األديان وعقائد ،جيداً بأن املاسونية أحسن وسيلة إلحماء الدين

  ).ليهودية وتعاليمهاالشعوب األخرى تفتح الطريق لنشر ا

 وهو من مشاهري ساسة فرنسا )اليانس أونيفرسال اسرائيلت(وهذا رئيس 
 يقول يف اخلطبة اليت ألقاها يف عام )أدولف اسحق برمية(واملاسونيني ذوي النفوذ القوي 

االحتاد الذي نريد خلقه ليس بفرنسي أو انكليزي كما ( :)اليانس( يف افتتاح ) م١٨٦٠(
 واجبنا عظيم ومقدس إذ جيب استيالء .سري أو أملاين بل إنه يهودي وعامليأنه ليس بسوي



 
 
 

    منبر التوحيد والجهاد                           األجوبة المفيدة لمهمات العقيدة     

٩٢ 

 فإن الشبكة اليت بثت يف العامل ،املبدأ اليهودي على العامل فاطمئنوا إن النصر حليفنا مطلقاً
  .من قبل إسرائيل أخذت بالتوسع يوماً فيوماً

ليت تسنح لنا  فيقتضي أن نستفيد من كل الفرص ا.فستحقق وعود كتبنا املقدسة
فال خناف من أي شيء حيث أن اليوم اليت ستكون فيه مجيع ثروات العامل ملكاً لبين 

  ). إذا تعمم تطبيق اإلشتراكية–إسرائيل ليس ببعيد 

إن أهداف املاسونية ولدت من أعماق قلب اليهودية حيث أا أسست من قبل 
لماا ورموزها مقتبسة  ومعظم عالماا أقتبست من معبده ومعظم ك)ملك ساالموف(

 ومنظماا املستقلة حترز املوقع األول )تريبونال جيوف(من اللغة اليهودية وقالت صحيفة 
 وال تزال أقوى منظمة ، يف نيويورك) م١٨٤٣ (بني املنظمات اليهودية إا أسست يف عام

  .يهودية يف أمريكا ومتثلها حمافل كثرية يف أوربا الشرقية

 مبنظماا الكثرية يف أمريكا وأوربا الشرقية الشيوعية ،ه اجلمعيةوهذ: وقال املعلق
 وهي اليت ،هي اليت ساقت أمريكا واحلزب الدميقراطي فيها للتدخل يف قضية فلسطني

دفعت يهود بولونيا ويوغوسالفيا وغريها إىل اهلجرة والتطوع حيملون أفتك األسلحة وهم 
  .) م١٩٤٨ و٤٧ (رائيل وفتكو بالعرب عاممتفننون يف أنواع اإلرهاب حىت أنشؤوا إس

بين ( التابع جلمعية )ماسادوك( أحد أعضاء حمفل )زت يب جبس(وقال حاخام فينا 
 – أمربياليزم –إنه يوجد يف الدنيا ( :) م١٩٢٢ ( يف اخلطاب الذي ألقاه بتاريخ)ريت

  .امرباطورية وحيدة ال ختاف من أي شيء وال ميكن دحرها فهي سلطتنا فقط

ن نتقدم حنو أهدافنا خبطوات وطيدة دون أن يعوقنا مانع وأخرياً قد حان وقت فنح
 على العامل بصراحة )فيتانس العالية(فرض القوانني املالية السرية لليهود واليت نسميها 

حيث أن املالية اليهودية ليست بوارثة االمرباطوريات وامللوك فقط بل إا وارثة الدنيا 
  .بأمجعها

 وبفضلها ميكن االحتفاظ باملراكز، حلسىن مع اليهود هي احملبذة فقطإن سياسة ا
  ).فيجب أن تكون فاجعة الروس راغماً لثورة البلشفية التس أحدثها اليهود يف روسيا

 وأن ال تنسى احلكومات احلديثة وكل الدول يف الدنيا ،موعظة كبرية لكل واحد
بارة عن هيكل عظمي متكون من  معناه رمز املوت وهو ع،)ميما نتوموري(هذا الـ 

  .العضد واجلمجمة
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 ما نصه )٩٩ وص ٢٨٥ص () م ١٩٢٣ (ويف قرارات مؤمتر املشرق األعظم عام
 وعلى ،إن النضال بني الرأمسالية والطبقة العاملة آخذ باالزدياد يف خمتلف مناحي احلياة(

ميم كافة  جيب العمل على تأ،املاسونية أن ختتار بعزم وتصميم أحد طريف النضال
  .)الصناعات بشىت الوسائل والطرق

  :وبعد

فهذه عجالة خمتصرة عن املاسونية التقطتها من مصادرها احلقيقية واضعاً فيها النقاط 
على احلروف ليعلم السائل والقراء الكرام مدى خطرها والفرق اهلائل الشاسع بني خطتها 

نسانية كما تزعم فإمنا ختدم  وإا إن كانت ختدم اإل،وما تدعيه من خدمة اإلنسانية
اإلنسانية اليهودية فقط ودم ما سواها كما يبصره كل مبصر وال جناة لإلنسانية احلقة إال 

  ._اآلية.. .+التذرع بتقوى اهللا 
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 والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجرة دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا بتجريد التوحيد، •

  . إىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم بتجريد املتابعة له
  

دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع مبلة اخلليلني حممد  •
  . وإبراهيم عليهما السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله، وإبداء الرباءة من الشرك وأهله

  
ىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت باللسان والسنان، دعوة إ •

إلخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور املناهج والقوانني 
  . واألديان إىل عدل ونور اإلسالم

  
دعوة إىل طلب العلم الشرعي من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات،  •

  ... حبار والرهبان الذين أفسدوا الدين، ولبسوا على املسلمنيبنبذ تقليد األ
  

 
   

دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني، كل ارمني على  •
اختالف مللهم وحنلهم 

.  
  

دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسعي يف قتال  •
الطواغيت وأنصارهم واليهود وأحالفهم لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم 

   .واحتالهلم
  

ودعوة إىل اللحاق بركب الطائفة الظاهرة القائمة بدين اهللا، الذين ال يضرهم من  •
  . خالفهم وال من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا
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