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الرحيم الرحمن الله بسم

مقدمة
أنفسششنا شششرور من بالله ونعوذ ونستغفره، ونستعينه لله،نحمده الحمد إن

وأشششهد له، هادى فل يضلل ومن له، مضل فل الله يهده من أعمالنا، وسيئات
ًا أن وأشهد له، شريك ل وحده الله إل إله ل أن ورسوله. عبده محمد

كششل مششن نفششر فلول كافة لينفروا المؤمنون كان تعالى: {وما بعد: قال أما
لعلهششم إليهششم رجاعوا إذا قومهم وينذروا الدين في ليتفقهوا طائفة منهم فرقة

]122:  يحذرون) [التوبة
لششو إذ كفايششة فرض وأنه العيان على ليس الجهاد أن القرطبي: "فيها قال

وليقششم للجهششاد منهششم فريششق فليخششرج العيششال، من ورائهم من لضاع الكل نفر
أعلمهششم النششافرون عاد إذا حتى الحريم، ويحفظون الدين في يتفقهون فريق

).8/293( الشرع" . التفسير أحكام من تعلموه ما المقيمون
ول ومجتهششد قسششمين: مجاهششد الية هذه في الناس سبحانه الله جاعل وقد

والجاتهششاد الجهششاد فإن مجاهد، والمجتهد مجتهد والمجاهد سواهم، فيمن خير
الُجهششد من والمشقة" أو " التعب وهو الجيم بفتح الَجهد من إما لغة مشتقان

". والطاقة " الوسع وهو بالضم
في إل ينبثق ل الدين هذا فقه الية: " إن عقب الله رحمه قطب سيد قال

يعكفششون والششذين الحركششة، تجب حيث قاعد فقيه عن يؤخذ ول الحركة، أرض
" فقهيششة أحكامششا منهششا يسششتنبطوا لكششي الزمان هذا في والوراق الكتب على

الششتي الحركششة عن بعيدون " وهم " يطورونه أو السلمي الفقه يجددون" بها
وحششده للششه العبوديششة إلششى وردهششم للعباد، العبودية من الناس تحرير تستهدف

طبيعة يفقهون ل الطواغيت.. هؤلءا شرائع وطرد وحدها الله شريعة بتحكيم
1الدين". هذا فقه صياغة يحسنون ل ثم ومن الدين، هذا

وحششده للششه النششاس تعبيششد «: هششي والجاتهششاد الجهششاد مششن الغايششة أن واعلم
العالم وإخلءا الرض من كلها الطواغيت وإزالة للعباد العبودية من وإخراجاهم

أصششبح حششتى وتمثلششوه وخيرها المة سلف الدين هذا فقه  وقد2.» الفساد من
وعلمششا وعيششا العششالم علششى ففاضششوا لزمششا ووصششفا نفوسهم، في راسخة هيئة

َبششل عششامر بششن ربعششي وقششاص أبششى بن سعد الطبري: "أرسل بالرسالة. قال ِق
بكششم؟ جاششاءا فقال: مششا طلبه، على بناءا فارس جايش قائد رستم إلى القادسية
الله، عبادة إلى العباد عبادة من شاءا من لنخرج بنا جااءا والله ابتعثنا قال: الله

فأرسشلنا السشلم، عششدل إلشى الديششان جاور ومن سعتها، إلى الدنيا ضيق ومن
عنششه ورجاعنششا منششه قبلنششا ذلششك منششا قبششل إليششه. فمششن لندعوهم خلقه إلى بدينه

الله! موعود إلى نفضي حتى أبدا قاتلناه أبى دوننا. ومن يليها وأرضه وتركناه
لمن والظفر أبى، من قتال على مات لمن قال: الجنة الله؟ موعود قال: وما

3بقي".
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الزمششان وكششأن العهششد، ونسيت القهقرى فرجاعت المة على المد طال ثم
الحششديث: فشي كمششا الولشى غربتششه إلششى الدين فعاد بدأ، يوم كهيئته استدار قد
4."للغرباء فطوبى غريبا بدأ كما وسإعود غريبا السإلما بدأ"

فبششادر والنقبششاض بششالخمول العششالم علششى الكششون لسششان نششادى "وكأنمششا
والتجديششد التجديد، إلى يحتاج العمران خلدون. وأفول ابن قال بالجاابة". كما

والجاتهششاد. بالجهششاد وذلششك السششلم غربششة هششو الششذي الششدروس بعششد يكون إنما
المجتمعششي و المعرفششي المسششتوى علششى العششالم إلى الشاملة النظرة بتجديد

ة. المتأخر العصر هذه في بالعطب أصيب الذي والقيمي،
قضششايا معالجة في التجديد بمقتضيات عمر أبو عمر الصديق الخأ أخذ لقد
اللئقششة مكانتها لتأخذ وتجديدها المفاهيم هذه بتوسيع وذلك والجاتهاد، الجهاد

وليشس والتكامليششة، الشششمولية بشالنظرة أخششذ فقشد المعاصششرة، مجتمعاتنا في
كالوابل وكثافتها اقتضابها على تأملته فجاءات والتفاضلية، التجزيئية بالنظرة
ودعتها. غفلتها من أرواحنا وأحيت نفوسنا فأيقظت الصيب،

والعبوديششة والجاتهششاد، الجهششاد بيششن المؤلف به جااءا الذي المحكم الربط إن
عنششد عليششه كششان كمششا طريششا غضششا ويجعلششه جاششدته، الششدين إلششى يعيششد والتوحيد،
الخلششق بين به أتى الذي والتبديل. والتمييز التأويل يد تطاله أن قبل التشنشزيل

الفضل إن ممكنا، أمرا الشريعة مع التواصل جاعل والشرعي والكوني والمر
ولكن المفاهيم، هذه بيان - في الله - رحمه تيمية ابن السلم شيخ إلى يعود

المفششاهيم، وغمششوض الشششريعة، انششدراس إلششى أدت المة أصابت التي الغفلة
الحقائق. واشتباه
مششن وأمششر". وقششال: " وكششثير نوعششان: خلششق اللششه تيمية: "حكششم ابن يقول
الخلقيششة بالحقشائق اليمانيشة الدينيشة المريشة الحقشائق عليهششم تششتبه النششاس
لششه تعششالى: {أل قششال كما والمر، الخلق له سبحانه الله فان الكونية، القدرية
وربششه شششيءا كششل خالق سبحانه العالمين}. فهو رب الله تبارك والمر الخلق

ما فكل يكن، لم يشأ لم وما كان، شاءا ما سواه رب ول غيره خالق ل ومليكه
وهششو وخلقششه، وقششدرته ومشيئته وقدره بإرادته وسكون حركة من الوجاود في

رسششله. أمششر ومعصششية معصششيته عن ونهى رسله، وطاعة بطاعته أمر سبحانه
2بالله". الشراك عن ونهى والخلص بالتوحيد

الجهششاد لمفهششومي يعيششد أن هششو المؤلششف هششم أن عليششه التنششبيه ينبغي ومما
وقششد طششويل، زمنا عطل أن بعد المعاصرة، مجتمعاتنا في إنتاجايتهما والجاتهاد

ردحششا أنيطششا أن بعد والستطاعة بالقدرة والجاتهاد الجهاد بربط ذلك له تيسر
والجاتهششاد معانيها، أكمل في القوة يمثل الذي هو بالمام. فالجهاد الزمن من
شششبكة أن اللششبيب علششى يخفششى ول معانيهششا، بأشششمل المعرفششة يمثل الذي هو

والشامل. الكامل بمعناها السلطة تشكل التي هي بالمعرفة القوة علقات
- أي ذلك تمام من الجهاد كان والقدرة: " ولما الجهاد في تيمية ابن يقول

بششه يقششم لم فإذا كذلك أيضا الجهاد - كان المنكر عن والنهي بالمعروف المر
ى واجاشب هشو إذ قدرته، بحسب قادر كل أثم بواجابه يقوم من ان كشل عل إنس

3.قدرته" بحسب
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بعششض في الجاتهاد أمكنه إذا العامي والقدرة: "وكذلك الجاتهاد في ويقول
والنقسششام، التجششزؤ يقبششل منصششب الجاتهششاد فششان الجاتهششاد، لششه جااز المسائل
فششي عششاجازا بعششض فششي قششادرا الرجاششل يكششون وقششد والعجششز، بالقششدرة فالعبرة
4بعض".

سلك ينتظمها متفرقة، مقالت عن عبارة الكتاب هذا أصل أن أنبه أن أود
يعششدم فلششن الششتركيب فششي تفككششا الكريششم القششارئ وجاد فإن والجاتهاد، الجهاد

مؤلفه. ل جاامعه على ذلك وإثم والمضمون، المعنى في تماسكا
أهششل مششن يجعلنا وأن ويرضى، يحب لما يوفقنا أن القدير العلي الله أسأل

العالمين. رب لله والحمد والجاتهاد، الجهاد
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الول الفصل

والصراع العبودية
فصي جنصصتي أنصصا بصي، أعصصدائي يصصصنع " ما

رحصصت أيصصن صدري، في وبستاني قلبي،
خلوة، حبسي أنا تفارقني، ل معي فهي

بلصصدي مصصن وإخراجصصي شصصهادة، وقتلصصي
سإياحة"

تيمية ابن

الصراع حقيقة
البحشث هششذا يعشتري الباطشل؟ مشع الحشق معركة الكريم القرآن صور كيف

ا أنشه إل وبيان، تجلية إلى تحتاج ومفاهيم تصورات نسشتطلع أن هنشا يلزمنشا م
دخششل وكيششف الباطششل، ) أمششام (المنهزمين كشف في ليرشدنا القرآني الحق
يسششتحق شششيئا فظنششوه عليهششم تلبيسششه فاسششتحكم الباطششل روع روعهششم فششي

الرخصششة وطلششب الباطل ترضية في قائم جاهدهم كل فصار والتقوى، الخوف
أهششل مششع يششرددون وصشاروا -، حششق لششديهم كششان - إن حقهششم مزاولششة فششي منه

قصششر أدراج وفششي حينششا، البيض البيت يد في القضية أوراق كافة أن الجاهلية
الششدوام على فهم آخر، حينا النجليزية السياسة أروقة وفي آخر، حينا الليزيه

الطششواغيت هششؤلءا عنششد المكوكي السعي في قرارها يقر ل الرض؟ كرويبضة
لم، وديمقراطيشة ) الستسشلم، (إسشلم صشورة لهشم ليشرحوا وغيرهم الس
المراقششب ولعششل بهششم، التحرش أو لهم، بالعداءا يفكر أن من السلم وسلمة
الششتي والمششؤتمرات الندوات من الكم هذا يلحظ أن النظر) يستطيع (ضعيف

بششالغرب". السششلم "علقة عنوان تحت الغرب بلد وفي الردة، بلد في تعقد
أجالهششا مششن يسششعى الششتي العصششرية الفتششوى فلك في تدور كلها الندوات وهذه

الغربششي الحضششاري الغششزو وموانع عوارض وإزالة السلم، ترويض في الغرب
الحريششة إلششى يششدعو أخلقششي ِحمششل مششن تحمششل وبما الكافرة، الفكرية بأبعاده

هششذه المزعومة، الديمقراطية ترويج في سياسي حمل من وكذلك والباحية،
تحت بريطانيا في صورها الخوة بعض شهد والمؤتمرات واللقاءاات الندوات

ًا تصادم؟". أو أم تعاون بالغرب. علقة السلم "علقة عنوان هششذا مششن قريبشش
المئذنة صورة الشعار دمج حين مضمونه، يحمل المؤتمر شعار العنوان. كان

شششعار وهو (الغربي)، الفيزيائي التقدم حركة المزعومة) ودولب (السلمية
للغضشب، المصشاحبة والملحظشات التسشاؤلت مشن مجموعة النفس في يثير

حالششة وهششي بصششددها، نحششن الششتي النحرافششات تلششك الملحظششات هششذه وأبششرز
يششرون ل فهششم المنحششرف)، الغربي (السلم تيار يعيشها التي الكبرى النهزام

فالششذي الحيششاة عجلششة وأمششا الكنسششي)، (بالمفهوم روحية قيما إل السلم في
هششو القششوم هششؤلءا عقششول فشي السششلم (الحضششاري!!) فحششق الغششرب يفرزهششا
هششذا مششن الخششوة بعششض يسششتغرب وقد شيءا، كل ذلك بعد ولقيصر ،المسجد

أن يسششتطيع المنصششف ولكن الضال، السلمي التيار لهذا نوجاهه الذي التهام
التيششار هششذا يريششدها الششتي المطشالب مشن العلششى السقف رؤيته من هذا يدرك

المنحرف.



فهششو فقششط، الجاتمششاعي الصششلحا في دوره يحصر المنحرف، التيار هذا إن
فششي الجريمششة منششع علششى = إسششلمية) قششادر (الكنيسة مفاهيم من يحمل بما

يطششرحا لكنششه حششق، هششذا وكششل فيها، الفساد مظاهر على ويقضي المجتمعات،
هششذا أذهششان من سقطت فقد الحاكمة، الجاهلية مظلة خلل من البرامج هذه

صششاحبه إلى الحق لنعيد الحكم إلى نصل أن نريد أننا المكذوبة المقولة التيار
مششن الطلششب المنحرف التيار هذا يردد ما عامة وصار وتعالى، ) سبحانه (الله

الجاهلية. مظلة تحت التنمية يعيق ما على ليقضي له تأذن أن الجاهلية
فششي النظششر ضششعيف ليششس شششك بل فهششو الحكششام هششذه فششي نازعنششا ومششن
كذلك. الدراك قوة فقدان مع البصيرة أعمى بل المراقبة،

أحششد قششاله مششا فهششو المؤتمر، هذا في تستوقفنا التي الخرى المسألة وأما
الشششباب انخششراط إلششى دعششوته عنششد الغنوشي راشد المنحرف التيار هذا رواد

المعارضششة الفواصششل وضششع وعششدم المجتمعششات، داخل في أوربا في المسلم
حضششارية صششورة الغششرب صششور حيششن هششذا، مششن أكششثر ذهششب بل الندماج، لهذا

شبابنا وأما المتألق، العلمي التفكير لمشعل الحاملة وجاعلها سامقة، إنسانية
يحملهششا، الششتي النحطاط قيم ذهنه في عالقة زالت فما أوروبا، في السلمي

لزب. ضربة تاريخيا إرثا
وعملهشم المنحشرف التيشار هشذا ششباب بعض إلى فانظر المزيد شئت وإن

العالم في الديمقراطية نشر "مؤسسة شعارها بريطانيا مقرها مؤسسة في
ائمين تشرى العنشوان، هشذا من قريبا ". أو العشالم مشن الششباب مشن عليشه الق

الششذي الشششباب بعششض هششؤلءا المسلمين" ومن "الخوان شباب هم السلمي
فششي معوقششة زالت ما منها) بأنها (وهو المسلمين الخوان حركة نقد في تجرأ

متششأثرة كونهششا العاقششة هششذه سبب أن واعتبر الديمقراطي، الفهم في دخولها
عوامششل مششن فيه بما التيار فهذا (المتجمد)، ) أي (المتكلس قطب سيد بفكر

الششتي الشششرعية: بششالعوائق القيود تسمية إلى فيه الدعوات وصلت النهزامية
(حششزب الخضششر كحششزب سياسششيا حزبششا تصششبح بششأن الحركة مسيرة تقدم تمنع
هششؤلءا وذهششب والتخريششب)، التلششوث مششن البيئششة علششى الحفاظ إلى فقط يدعو

أن يحلششو كمششا - أو التيششار هششذا (إمششام الششترابي حسششن إمامة تبني إلى الشباب
حر"). "ليبرالي نفسه يسمى

!! قششامت إسششلمية محاولة التيار: هناك هذا ممارسات من أخرى وصورة
إنسشاني الصششولي!! بثششوب السشلمي التفكير تطرحا مجلة بإخراج أوروبا في

إلششى فانظر انهزامية أفكار من تحمل ما تعرف أن أردت وإذا متطور، عصري
لقششراءاة الول: محاولششة عششددها فششي الولششى أبحاثهششا " ومن "النسان عنوانها
والذي الماضي، القرن بداية في مصر حكم اللباني. الذي علي محمد تجربة
إذ السششلمية، الدول في العصري الكفر رائد أنه السلمية العقول أهل أجامع

البتعششاث، طريششق عششن الجاهليششة حضششن إلششى السششلم أهششل دفع "من أول أنه
إلششى الطريششق في ملزما: "رسالة (اقرأ الوروبية الدستورية النظم واستيراد

فششي الكششاتب هششذا ""المتنششبي")، كتابه صدر في وهي شاكر، ثقافتنا" لمحمود
تأخششذ لششم حضششارية إسششلمية تجربة على محمد تجربة "النسان" يجعل مجلة

أبعادها.



وأدواته: الصراع جذور
الرض، وجاششه على البشر وحد أن منذ جاذوره تمتد الباطل مع الحق صراع

قششام الحكيششم الشرع ولن عليها، الخلق فطر التي القدرية الله سنن من فهو
علششى ليقيمها ورغبات نوازع من البشر عليه فطر ما ليعالج وقام الحق، على

إزالششة فششي ويبششدءاوا يشششرعوا أن للمسششلمين اللششه شششرع فقششد صلحها، فيه ما
حيششاة فششي أثششاره تتجذر ول أصوله، تقوى ل حتى جاذوره، من واجاتثاثه الباطل
هششو: الجهششاد هششذا شعار وكان لعباده، الجهاد الله شرع ولذلك والخلق، الناس
ويكششون فتنة تكون ل حتى الشرك... {وقاتلوهم وإماتة تعالى الله دين إقامة
لله}. كله الدين

طبيعششة طياتهششا فششي تحمششل رائعة بعبارات الصراع مسيرة الله كشف وقد
والصششواب الحششق منهششج هششو القرآني والمنهج الباطل، حقيقة وتكشف الحق،
والخرافيين. السحرة منهج وضده

هو فالساحر والتمويه، الخداع لبوس وإلباسه الواقع، تزوير السحرة منهج
تراهششا فل الشششياءا صششورة لششك وبزيششف حيششة، العصا نظرك في لك يقلب الذي
ي مشا على ان النسشاني التاريشخ عليشه. ومشدار ه (اللهشة البششر طشواغيت ك

) لهششم. النششاس تعبيششد (أي النششاس تششأليه فششي السششحرة الكاذبششة) يسششتخدمون
أمرين: على يطلق النبوي والحديث القرآني النص حسب والسحر

تغييششر دون النظششارة أعيششن فششي الشياءا صور يغير الذي : هوالول المر
أعيششن في أفعى إلى تتحول فالعصا الله، إل يخلق أن يستطيع ل لنه لحقيقتها

وإمصصا تلقصصي أن إما موسإى يا قالواتعالى: { حقيقتها. قال في ل الناس
أعيصصن سإصحروا ألقصوا فلمصا ألقصوا قصال الملقيصن، نحصن نكصصون أن

موسإصصى إلصصى وأوحينصصا عظيم، بسحر وجاءوا واسإترهبوهم الناس
مصصا وبطصصل الحصصق فوقع يأفكون، ما تلقف هي فإذا عصاك ألق أن

وقششال } العششراف،صصصاغرين وانقلبصصوا هنالصصك فغلبوا يعملون، كانوا
}تسعى أنها سإحرهم من إليه يخيل وعصيهم حبالهم فإذاتعالى: {

طه.
طريششق عششن النششاس أذهششان فششي الحقششائق يغيششر الششذي  هششوالثاني: المر

من إنوسششلم: ( عليششه اللششه صششلى قششال اللفظيششة، والقششدرة البيششاني الخداع
مريم بن عيسى قال وإذتعالى: { وقال صحيح، ) حديثلسحرا البيان

مصصن يصصدي بيصصن لمصصا مصدقا إليكم الله رسإول إني إسإرائيل بنى يا
جصصاءهم فلما أحمد، اسإمه بعدي من يأتي برسإول ومبشرا التوراة

كششانوا الناس أن على تدل والية } الصف،مبين سإحر هذا قالوا بالبينات
سحرا. البليغ البيان على يطلقون
في: يجتمعان المرين وكل

البصيرة. في أو البصر في بتمويهها الحقائق  - تزوير1
"فاسترهبوهم". الرهاب، باستخدام إل المسحور على السحر يقع  - ل2
عليصصك أنزلنصصا ولوتعششالى: { قششال السششحر، تبطل الحقيقة  - اكتشاف3
إل هذا إن كفروا الذين لقال بأيديهم فلمسوه قرطاس في كتابا
بطريششق الحششق أبصششر إذا المششرءا أن علششى تششدل واليششة } النعام،مبين سإحر
مفتر. كذاب هو بل له، الساحر بسحر يعذر باليدي) ل (كاللمس صحيح



القران: في الصراع صور
(السحر):  والباطل الحق صراع القرآن صور كيف والن

هصصو فصصإذا ليصصدمغه الباطل على بالحق نقذف بلتعالى: {  - قال1
}.تصفون مما الويل ولكم زاهق،

الششتي الذاتيششة القوة عوامل من فيه لن كذلك، إل يكون ول قذيفة، فالحق
يمينششك فششي مششا تعششالى: {وألششق قوله كذلك. وكذلك يجعله ما فيه الله أودعها
أتى} طه. حيث الساحر يفلح ول ساحر، كيد صنعوا إنما صنعوا ما تلقف
كصصان الباطصصل إن الباطصصل وزهق الحق جاء وقلتعالى: {  - قال2

} السراءا. زهوقا
أمششره يظهششر حيششن الحششق حال وتعالى سبحانه الرحمن بين الية هذه ففي

التي الحقيقية الحركة ظلل النفس في تلقي عبارة الحق" وهي "جااءا بعبارة
طبيعيششة."جاششاءا" مسششيرة هششي بل شاقا، عمل تكلف ول عظيما، جاهدا تحمل ل

وهششي (قذيفششة)، حركششة هششي الحششق حركة أن بينت الولى الية أن الرغم على
تعششارض، اليششتين بيششن وتدمره. وليس الباطل لتزيل حركتها في مسرعة تجد
معنششى وهششذا ويشششبهه، الثانيششة فششي حرف لكل يشهد الولى في حرف كل بل

} الزمششر.مثاني متشابها كتابا الحديث أحسن نزل اللهتعالى: { قوله
والششروحا، النفششس خششروج تعنششي زهوقا): وهي (زاهق، اليتين في الباطل لكن

هشذا حقيقششة النفشس فشي تشثير لفظششة وهي لغيره، وخضوعه أمره واضمحلل
أن القيشم: واعلششم ابشن قشال دوام، ول لشه روحا ل الششزوال سششريع وأنه الباطل،

وعدم الحياة عدم مثل منافعه وعدم الشيءا ضروريات عدم هو بالذات الشر
(علششى الحششق جاششاءا فششإذا الحششق، غيششاب يعنششي إذ الباطل هو فهذا البصر. ا. هش،

عصششى عششن تعششالى قششال كما يزول أن بد ل والباطل الشر قذيفة) فإن صورة
ا وبطصل الحصق فوقعالسششحرة: { لحبششال ظهششرت لمششا موسششى كصانوا م

الحششس في نراه كله }. وهذاصاغرين وانقلبوا هنالك فغلبوا يعملون،
الظلمششة النششاس علششى غلب فإذا النور، وجاود عدم تعني الظلمة فإن والبصر،

والهدى. النور غياب بحسب واقع فهو أمرها واستشرى
التالية: المور الباب هذا في يخدمنا ومما

اللششه، وأمر السحر وبين والخير، الشر وبين والباطل الحق بين العلقة أن
يمكن ول الخر، ويغيب إل الواحد يقع ل صراع، علقة هي الظلمة، النور وبين

بوجاششودهم الذن التمششاس الحق أهل أراد ولو الخر، بوجاود أحدهما يرضى أن
بكششونه (أي طششبيعته مششن الحق إفراغ إلى اللتماس هذا أدى - ولو الباطل من

هشي: الوحيشدة الذن وصششورة يسشمح، ولشن يشأذن لشن الباطشل قذيفة) - فشإن
}فيصصدمغه الباطصصل علصصى بصصالحق نقصصذفو{ }،يصصأفكون مصصا تلقصصف{

جاششذوره مششن الباطششل الحششق يقتلششع بششأن أي }،الباطل وزهق الحق جاءو{
بنفسه. منه روحه تخرج أن انتظار طريق عن وليس بيده، منه روحه ويخرج

هششذا فششي الجهششاد تنكششر التي السلمية الجماعات من كثيرا فإن هذا وعلى
للباطششل المششبرر يعطششون بششأنهم المجاهدين (تأجايله) تتهم إلى تدعو أو العصر

الباطششل، طبيعششة جاهلششوا لنهششم واهمششون، جاششد وهششؤلءا ويقتلهششم، يضششربهم بأن
بحال. الكفر بوجاوده ول عنه يرضى ) ل حركته (دون الحق ذات أن وجاهلوا

منها:  المثلة مئات أيدينا وبين



لنششه هششل الفاحشششة؟ أهل عاداه فلماذا قومه، مع السلم عليه لوط صراع
محششاربته: علششة إنمششا يحششدث، لششم هششذا كششل بليششل؟ عليهششم كر أو عليهم؟ حمل

} العراف. يتطهرون أناس إنهم قريتكم من لوط آل اخرجوا{
وبيششن السششلم عليه شعيب الله نبي بين العجيب الحديث هذا إلى وانظروا

على تعالى لهم: قال قال وماذا قومه على شعيب عرض في وتفكروا قومه،
بالصصذي آمنصصوا منكصصم طائفصصة كان وإنالسششلم: { عليششه شششعيب لسششان

وهصصو بيننصصا الله يحكم حتى فاصبروا يؤمنوا لم وطائفة به أرسإلت
ونحششن حالكم في لقومه: أنتم يقول ). رجال87( } العرافالحاكمين خير
ول علينا تعتدوا ل الكافرون أيها فيا يؤمنوا، لم وطائفة آمنوا طائفة حالنا، في

بيششن الفصل هو فيكون بأيديكم ول بأيدينا ل قدري أمر يقع حتى عليكم نعتدي
الطائفتين.

الباطل وحقيقة الحق الصراع: معنى
طششاغوت: {قششال كششل جاواب هو الجواب؛ الجواب؟ يكون أن تتوقع فماذا 
مششن معششك آمنششوا والششذين شششعيب يا لنخرجانك قومه من استكبروا الذين المل

قششومه جاششواب هششو هششذا نعششم )،88( ملتنششا} العششراف فششي لتعششودن أو قريتنششا
وأي ضششلل أبدا. فششأي الباطل عنه يتخلى أن يمكن ل جاواب ) وهو (الطاغوت

نشششر في يعمل أن منه الذن يطلب هو ثم الباطل طبيعة علم لرحل انحراف
حقه؟.
قششال كمششا الحق غياب هو بل نفسه، في حقيقة له ليس الباطل إن قلنا إذا

الباطششل ظهور معنى الذهان: ما في السؤال فسيكون الله، رحمه القيم ابن
واقعنششا؟ فششي ونراهششا الزمششان، عيشن فششي نحسها كثيرة جاولت في الحق على

شششاءا إن بعضششها على نمر نقاط عدة إلى يتشعب التساؤل هذا على والجواب
تعالى: الله

أبششدا، يهششزم ل الحششق أن كتششابه فششي قششرر قششد الله أن : اعلمالول البيان
قششال سششبيل، المششؤمنين علششى للكششافرين يجعششل لششن أنششه وتعالى سبحانه وقرر

} النسششاءا.سإصصبيل المصصؤمنين على للكافرين الله يجعل ولنتعالى: {
الكفششر ظهششور مشن يششرى لمششا الحيان بعض تنخرم الية هذه أن يظن والجاهل

تعالى. الله دين في عظيم جاهل وهذا حينا، السلم على
ولنوتعششالى: { سششبحانه قششوله فششي الموافقات في الشاطبي المام قال
إخبششار، أنششه على حمل } إنسإبيل المؤمنين على للكافرين الله يجعل

ًا المؤمن على الكافر سبيل لوقوع مخبره، يستمر لم فل وإذلله، بأسره كثير
تقريششر وهششو عليششه، ويطششرد الواقششع يصدقه ما على إل المعنى يكون أن يمكن
). 101 - 1/100يحمل. ا.هش. ( أن يجب الشرعي. فعليه الحكم

زمششان منششذ لهششا اللتفششات ينبغششي المششام هششذا من عظيمة لفتة قلت: وهذه
مفشاهيم عشن كشثيرا ابتعشدنا أننشا علشى يشدل اليام هذه فيه نعيش ما لن بعيد،

السششلم مفششاهيم شششوهت الششتي الدخيلششة الفكششار تلك بسبب والسنة، الكتاب
العظيم.

للمششؤمنين تعالى الله من أمر فيها الية نقول: إن الشاطبي كلم ولتفسير
لمنششع طاقششاتهم أقصششى يبششذلوا أن عليهششم وأن دينهششم، فششي الدنية يقبلوا ل أن

فششي قصروا أنهم على دال فهو عليهم للكفرة ظهور حصل فإن الذل، حصول
المشر: أما إلهي؟ ووعد إلهي أمر الصحيح على الية في فهنا الله، أمر تطبيق



الظهششور وطلششب والقتششال المدافعة يعني هنا واليمان مؤمنين، يكونوا أن فهو
المعلق وقع وقد اليمان، لمسمى السنة أهل مفهوم إلى راجاع وهذا والعزة،

ظششن حيششن خطششأ في دراز الله عبد الفاضل الستاذ وهو الشاطبي كتاب على
ّيها الية أن وذلششك آخششر، معنششى علششى تحمل الصالحات، قوله: وعملوا عن بعر

قششوله أن والصششحيح والمرتبششة، الدرجاششة وليس الحكم هو هنا اليمان أن لظنه
وهششو اليمششان بششواجاب قيششامهم ) هي (المؤمنين الية هذه في وتعالى سبحانه
إذا: ( وسششلم عليششه اللششه صششلى قوله الية هذه ومثل والمدافعة، الدفع واحب

سإصصبيل فصصي الجهصصاد وتركتم البقر، أذناب واتبعتم بالعينة، تبايعتم
) حششديثلصصدينكم تعصصودوا أن إل يرفعصصه ل ذل عليكصصم الله سإلط الله

الجهششاد. وهششو السششابقة، اليششة فششي اليمان معنى هو هنا الدين فمعنى حسن،
ديشن وكلهششا بالششذكر، ول بالحششج، ول بالزكشاة، ول بالصشلة، يرفشع ل الششذل فشإن

بششه حصششل الششذي السششبب برفششع إل يرفع ل الذل ولكن الذل، رفع في وتساعد
عليششه اللششه صششلى الرسششول تعالى. قششال الله سبيل في الجهاد ترك وهو الذل

إلششى تتنبه أن المسلم أخي ). وعليكذلوا إل الجهاد قوما ترك ماوسلم: (
من القتال ترك لن : (قوم)، وسلم عليه الله صلى قوله في الموجاود التنكير

مصصاوسلم: ( عليه الله صلى قوله ومثله الذلة، إلى ) يؤدي قوم (أي قوم قبل
تطلششب اليششة فششإن هششذا ). وعلىذلوا إل دارهم عقر في قط قوما غزي

الذين أيها ياتعالى: { كقوله مجاهدين، أي مؤمنين يكونوا أن المؤمنين من
حصصذركم خصصذوا آمنصصوا الذين أيها ياتعالى: { قوله }) ومثلآمنوا آمنوا

وصصصابروا اصصصبروا آمنصصوا الصصذين أيهصصا يصصا} وكقششوله: {ثبات فانفروا
قششوله: أن ظششان يظنششن ول العظيمششة، اليششات مششن كششثيرا } وغيرهششاورابطوا

هششذا فششإن اليمان مسمى عن زائد ) أمر } وقوله: ( اصبرواحذركم خذوا{
فقششط القلششب قششول اليمان يقولون: إن لنهم وفسادهم، البدع أهل غلط من

هششذه انتشششرت اللسششان. ولمششا قششول القلششب قششول علشى للدللة يزيد وبعضهم
فششي القلششب. ذهبششوا فششي اليمششان قششولهم: إن وهششو الناس في المبيرة البدعة
ولصصنتعششالى: { قششوله فحملششوا باطلة، وكلها شتى مذاهب اليات هذه تفسير
فقششط الوعد مفهوم } علىسإبيل المؤمنين على للكافرين الله يجعل

بقششدرته عنهششم سيدافع الله ) فإن تصديقه (أي القلب إيمان حصل فقالوا: إذا
فششي الخلششف اللششه قششول إلششى اليششة). فنسششبوا في تذكر لم (لنها أفعالهم دون

يكذبهم. الذي الواقع من يرونه لما وعده
إذا تقشدم، الذي المفهوم على ولكن وعد: فنعم، أنها أما ام ف اللشه عبشاد ق

أن بششد فل أدواته، لهم واستكملت بالجهاد، وشرعوا والمدافعة، الدفع بواجاب
تلزمهششا، مششن - لبششد المششؤمن حيششاة - في والثر السبب لن اللهي الوعد يقع

مطلق. غير فالتلزم الوعيد، باب بخلف الوعد، باب في مطلق والتلزم
المكلف. نفس في المر تخلف على لزوما دل الوعد تخلف والنتيجة: إذا

مششازال الباطل ظهور إن الباطل؟ ظهور معنى ما قائل يقول هذا بعد فهل
ترتششب وعششد هششو الحششق وامتثششاله. وظهششور المر هو الحق. والحق غياب يعني
وتمامه. الحق اكتمال على

الحكمششة مظششاهر مششن مظهششر هششو حينششا الباطل ظهور : إنالثاني البيان
ذهبنا ولو عظيم إلهي وقصد لحكمة، إل الكون في شيءا يقع ل الربانية. فإنه

بعضها:  لنسوق ولكن المقام، بنا لضاق اللهية الحكم نستكشف



أخذت إذا حتىتعالى: { وأجالها- قال أعظمها : - وهيالولى الحكمة
أتاهصصا عليهصصا قصصادرون أنهصصم أهلهصصا وظصصن وازينت زخرفها الرض
كصصذلك بصصالمس تغصصن لصصم كصصأن حصيدا فجعلناها نهارا أو ليل أمرنا

} يونس.يتفكرون لقوما اليات نفصل
اللششه صششلى وأعظمها: المتكبر. قششال تعالى الله أسماءا أجال من أن واعلم

والكبريصاء إزاري العزةربششه: (( عششن القدسششي الحششديث فششي وسششلم عليه
اللششه سششمى مسششلم. فقششد )) رواهعصصذبته فيهمصصا نصصازعني فمن ردائي،
فإن هذا وعلى الرب، ربوبية عنوان هو السم وهذا (الكبرياءا)، صفاته أشرف

الكاملششة القششدرة لحظة أعداءاه يأخذ أن الكون هذا في السم هذا مظاهر من
تعشالى، اللششه كبريشاءا تمشام ومشن الحقيقية، اللهية  ألوهية تمام من وهذا لهم،
كيششدي إن لهششم تعششالى: {وأملششي للكششافرين. قششال تعالى الله خداع تمام ومن

وادعششى الرض، فششي واسششتعلى الكششافر تمكششن والقلم. فششإذا متين} العراف
لتعظششم شديدا، أخذا ليأخذه فيه الله حكمة تمام من هذا فإن الربوبية لنفسه

المؤمنين. الحقيقي) لعباده (الرب الله قدرة وتظهر فيه، المصيبة
لصصي عل فرعون إنتعششالى: { قششال فرعون، هو ذلك على مثال وأعظم

أبنصصاءهم يذبصصح منهصصم طائفصصة يستضعف شيعا أهلها وجعل الرض
قششال: الذي هو }. وفرعونالمفسدين من كان إنه نساءهم ويستحيي

}العلصصى ربكصصم أناقششال: { الذي } وهوغيري إله من لكم علمت ما{
مزيششف رب وبيششن المطلق، الكمال صفات له حقيقي، رب بين خصومة فهذه
فأطاعوه}. قومه {استخف كذاب

على الدالة الحقيقي الرب ربوبية مظاهر من مظهر إنها النتيجة؟ هي فما
خلقه. فوق وعلوه وعظمته كبريائه
وجصاءهم فرعصون قصوما قبلهصصم فتنصا ولقدوتعششالى: { سبحانه قال
...مصصبين بسصصلطان آتيكصصم إني الله على تعلوا ل وأن أمين، رسإول

كصصانوا ومصصا والرض السصصماء عليهصصم بكصصت فمصصاتعششالى..  قششوله إلششى
} الدخان.منظرين

ليبلصصوكم والحيصصاة الموت خلق الذيتعالى: { : قالالثانية الحكمة
وأشششد والمتحششان، للبتلءا عباده خلق الله } الملك. فإنعمل أحسن أيكم

يبتلىوسششلم: (( عليششه اللششه صششلى المؤمنششون. قششال هم وامتحانا بلءا الناس
أن المششؤمنين اللششه ابتلءا الترمششذي. فمششن )) رواه دينصه قصدر على الرجل
حششق بششه آمششن مششن الششرب ليعلششم عليهششم، وبظهورهم الكافرين بغلبة يمتحنهم
فششإن وعظمتششه، حكمتششه تمششام مشن ودخن. وهششذا شك قلبه في وممن اليقين،

اللششه. إل العبششد قلششب فششي يكششون فل له يخلص أن إل العبد من يرضى ل الرب
وكيششف القصششص،  سششورة فششي الرض في وعلوه قارون قصة اقرأ هذا وعلى

عليهششا عقششب ثم تعالى بالله العلم أهل فيها وثبت للناس، فتنة ماله كثرة كان
الرض فصصي علوا يريدون ل للذين نجعلها الخرة الدار تلكبقوله: {

}.للمتقين والعاقبة فسادا ول
ذلششك عليهششم، حينششا الكفر بعلو للمؤمنين الله ابتلءا : ومنالثالثة الحكمة

للكفر يستكين ممن تعالى، الله بوعد ثقة ومنابذتهم بقتالهم يطيعه من ليرى
عليششه الله صلى النبي وفاة بعد عنهم الله رضي للصحابة حدث كما له، ويذل
بششه أحق وهم واليقين اليمان أهل هم الصحابة فكان الردة، حركة في وسلم
وأهله.



تعلقه في دعواه صدق ليظهر للمؤمن ذهبية فرصة هو حينا الكفر فارتفاع
منهصصم لنتصصصر اللصصه يشصصاء ولو ذلكتعششالى: { قششال الحق الرب بعبودية
الحششديث فششي لنششبيه تعششالى الله وقال } محمد،ببعض بعضكم ليبلو ولكن

اسإصصتخرجهمقوله...  ... إلىبك وابتلي لبتليك بعثتك إنماالقدسي: ((
عليصصك، فسصصننفق عليهصصم وأنفصصق نغزك واغزهم اسإتخرجوك، كما

)) عصصصاك من أطاعك بمن وقاتل مثله، خمسة نبعث جيشا وابعث
مسلم. رواه

الكفار: إهلك سإنن
تعششالى اللششه إهلك سششنة عششن الكريششم القششرآن فششي الشششيق الحديث يكثر 

القاحلششة، الغربششة صششحراءا فششي المششؤمن قلششب يرطششب حششديث وهو الكافرين،
القيششم ونضششوب والخلن، الخششوان قلششة وزمششن الضششياع، زمششن فششي فششالمؤمن

والشششأن، المششر صششاحب أنه وتبجحه وغطرسته، الباطل واستعلءا والفضائل،
القرآنششي الحشديث يكششون الزمشن هششذا فشي لملكشه، فنششاءا ول لمره، راد ل وأنه

العلششوي السششماءا أمششر المرتقبششة العطشششى، للنفششوس أمل وصادحا حق، حادي
وأعدائهم. المستضعفين بين العاجال اللهي القضاءا بحصول
فششي للمستضششعفين النفسية المعالجات هذه إلى الكريم القرآن أشار وقد

قومه فجور استعلءا لحظة السلم عليه لوط عن قوله ومنها فيه، موطن غير
لوطصصا رسإلنا جاءت ولماوتعالى: { سبحانه قال لضيوفه ومراودتهم عليه

قصصومه وجصصاءه عصصصيب، يوما هذا وقال ذرعا بهم وضاق بهم سإيء
بنصصاتي هؤلء قال السيئات، يعملون كانوا قبل ومن إليه يهرعون

منكصصم أليصصس ضصصيفي فصصي تخصصزون ول الله فاتقوا لكم، أطهر هن
لتعلصصم وإنك حق من بناتك في لنا ما علمت لقد قالوا رشيد، رجل

يصصا قصصالوا شصصديد، ركن إلى آوي أو قوة بكم لي أن لو قال نريد، ما
الليصصل مصصن بقطصصع بأهلك فأسإر إليك يصلوا لن ربك رسإل إنا لوط
إن أصصصابهم، مصصا مصصصيبها إنصصه امرأتصصك إل أحصصد منكصصم يلفصصت ول

} هود.بقريب الصبح أليس الصبح موعدهم
ومششا نفسششية، آلم مششن تحمششل ومششا السششلم عليششه لوط عبارات في فتمعن

عليششه لششوط اللششه نششبي يعيشششها الششتي الغربششة هششذه عن تبين مخبآت من تضمر
السلم.
ذرعا}. بهم عنه: {وضاق وتعالى سبحانه قوله إلى انظر
بششالمر تقششول: ضششاق والعششرب انبسششاطها، وذهششب نفسششه، ضاقت لقد نعم

عليه. يقو ولم يطقه لم ذرعا: أي
فششي الصششورة هششذه وإلششى المرحلششة هششذه إلششى يصششل عظيمششا نبيا رأيتم هل

عليششه لكنه وشجاعة، كرما ودينا، خلقا النبياءا، هم والنبياءا ضيوفه؟، استقبال
عصيب}. يوم قال: {هذا بل لقدومهم، يفرحا لم و ضيوفه، يطق السلم: لم

طرفين: بين حبكتها الزمة وتزداد حكايته، الحدث تابع ثم
ضششعيف بحقششه، غريششب } ولكنششهيتطهصصرون قوما{ الحق : يملك الول

مصارعته. بأدوات
باسششتعلءا الفجششور حششديث يتحششدث وخبثششه، صششلفه بكششل : الباطلوالثاني

}.حق من بناتك في مالنا علمت لقدوإعلن: {



الشششرعية قواعششد إلششى خصششه وينبه ويراعيها، الحقوق، عن يتحدث باطل 
مصصن بناتصصك فصصي مالنصصا علمت لقد{ الحكماءا مسوحا ويلبس الدستورية،

"الحششق" كلمة صدرت كيف واعجبوا الحديث، في طريقته إلى } انظرواحق
الحششق أصششحاب هششم }،علمصصت لقصصد{ القششانون تقريششر طريقششة وإلششى منششه،

يششذكره والباطششل الحششق، قواعششد نسي السلم، عليه لوط والخصم، والقانون،
بها،!!
تأزمها. القصة تواصل ثم

فيهششا رشششد ل أمششور عن يتحدثون إنهم رشيد، رجال فيهم قوم: ليس هؤلءا
حقا، رؤوسهم من يخرج الذي الطيش هذا كل عن يقولون ذلك ومع عقل ول
النصيحة؟. تهديهم أو الموعظة؟ تزجارهم أو الكلمة؟ تردهم القوم هؤلءا هل

الكلمششات هششذه تخششرج والغضب، السى كلمات تخرج اللحظة هذه في هنا
مششن نششبي فششم من الكلمات هذه تخرج أمامها، من تحرق أن تريد الجمر كأنها
لششوط؟ يششا القوة بهذه ستفعل } ماذاقوة بكم لي أن لوتعالى: { الله أنبياءا

عششن مشا تششدافع هششل اقتصششادهم؟ بهششا تصلح هل بنياتهم؟ بها لما لهم تصلح هل
بكششم لششي أن لو رؤوسكم، لما لدوس قوة بكم لي أن لو بل ل، قومك؟ أعداءا
خششاتم صششنع مششا بكششم لصششنعت قششوة بكششم لششي أن لو ألوانا، العذاب لريكم قوة

وقطششع أنششوفهم وجاششدع وأرجالهششم أيششديهم قطششع " و"عرينة"، "عكل ب النبياءا
رمششاهم ثششم بششه عيونهم كحل ثم احمر حتى النار على الحديد أحمى ثم آذانهم

بششل الحكمة، معهم تنفع ل قوم هؤلءا يسقون، ول الماءا يستسقون الحرة في
هششذا وعلششى رؤوسششهم، تقتلششع وأن خضششراءاهم تبيد أن معهم الحكمة تمام من
أصحاب هم أعداءاه وتبيد تحميه قوة إلى يحتاج ل الحق أن يظنون الذين فإن

والدين. الدنيا سياسة تفهم لم سخيفة عقول
السلم عليه لوطا } إنشديد ركن إلى آوي أو قوة بكم لي أن لو{

إنششه نسششي. أقششول قششد قبل من وآدم الناس ينسى كما ينسون نسي. والنبياءا
الحششديث فششي كششثير: (ورد ابششن قال شديد، ركن في هو أنه نسي السلم عليه
أن هريششرة أبششي عششن سششلمة أبششي عششن علقمششة بن عمرو بن محمد طريق من

كصصان لقصصد لوط على الله رحمةقال: " وسلم عليه الله صلى الله رسول
مصصن بعصصده اللصصه بعث فما-  وجال عز الله - يعني شديد ركن إلى يأوي
"). ا. هش. قومه من ثروة وفي إل نبي

تششدل السششلم عليششه لششوط اللششه نششبي فم من خرجات التي العبارات هذه إن
انتهششى هششل ولكششن والظلششم، القهششر مششن النسششان يلقى ما أشد هي حالة على

اسإصصتيأس إذا حصصتىتعششالى: { النهايششة؟. قششال بدايششة هششذه أن أم المشششهد
} يوسف.نصرنا جاءهم كذبوا قد أنهم وظنوا الرسإل

يقف السلم عليه التالية: لوط بالصورة المشهد أتصور اللحظة تلك في 
يرتجششف لششوط قششومه، مششن البهيميششة الحيوانات تلك إلى ينظر وهو الباب أمام

بالتهديششد حينششا ترتفعششان يششداه جابهته، على تنساب النقية العرق وحبات غضبا،
تلششك وأمششا }،لكصصم أطهصصر هصصن بنصصاتي هؤلء{ بالرجاششاءا وحينششا وبالنششذار،
التاليششة: سششكرى الصششورة علششى إل يكششون لن منظرها فإن النسية الحيوانات
بعاجاششل ارتقابششا القششذرة أبششدانهم ويهرشششون وسششخرية، باسششتهزاءا يتمششايلون
"الدسششتور عليها كتب الوراق بعض معهم يحملون أنهم بعيدا وليس الشهوة،

فيه: مكتوب الدستور وهذا السلم)، عليه لوط الله نبي سدوم" (قرية لقرية
اللحظشات هششذه فشي المتمششاثلين"، بيششن الجنشس حرية يختار أن الشعب "قرر



عنششه وغابت شيءا كل ونسي السنين، مليين إلى لوط نفس في امتدت التي
بلغششت التي اللحظة تلك شديد. في ركن إلى يأوي كونه الحقائق. وهو أعظم

إنصصالششه: { قششائل لوط كنف ويضرب البدر كأنه ضيف يخرج ذروتها الزمة فيها
وهنششا الفششرج، جااءا الفرج، الله! جااءا العذاب. يا ملئكة نحن أي }،ربك رسإل

فعششل؟ مششاذا وتخيششل قششال؟ ماذا السلم: تخيل عليه لوط بمشهد مخيلتك امل
لكنششه سششمع، مششا يصدق ولم المفاجاأة هول من عيناه جاحظت البداية في نعم

فصششرخأ: مششاذا؟ المششل روحا إليششه ردت الملششك وجاششه علششى ابتسششامة رأى جازما
يسششر مششا بهششم أرونششي اقتلششوهم، عششذبوهم، العذاب؟: هيششا ملئكة الله؟ ملئكة
إنالجششواب: { منهششم. لكششن قلششبي لشفي الن قلبي. أرجاوكم ويفرحا نفسي

وكان بعيد، الصبح! الصبح لوط: ماذا؟ جاوابهم. قال } هذاالصبح موعدهم
الن! قششال منهششم قلبي أشفى أن التفسير- أريد أهل قال - كما عصرا الوقت

أمرنصصا  جصصاء فلماكششان: { مششا فكان قريب. نعم الصبح انتظر، الملئكة: بل
(أي منضود سإجيل من حجارة عليها وأمطرنا سإافلها عاليها جعلنا

بأسششماءا وإمششا الصششنع بختششم مختومششة (أي السششماءا) مسششومة فششي مصششنوعة
بكل المشهد وانتهى }،ببعيد الظالمين من هي وما ربك عندأصحابها) 

كارهون. وهم الله أمر وظهر عظمته، وبكل حركته
منها: فوائد عدة القرآني الحديث هذا في

وأنششه والفسششاد، الفنششاءا عوامششل فيششه وأن زوال، إلششى لبد الباطل : أنأول
الصبح. من فلبد الليل طال مهما

أهمها: عدة لمور مباركة علمة الصبح الله جاعل وقد
تعشالى: {والعاديششات قشال المجاهششدة، الخيششل حركششة ميقششات هو الصبح أن
صبحا} العاديات. فالمغيرات قدحا، فالموريات ضبحا،
خربت أكبر اللهخيبر: (( فتح في وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
اللششه قششال )). وكمششاالمنصذرين صصباح فساء قوما سإاحة نزلنا إذا خيبر

صصصباح فسصصاء بسشششاحتهم نشششزل فشششإذا يسشششتعجلون، تعشششالى: {أفبعشششذابنا
أجاششل لكششل فإن النصر يستبطئوا ول ييأسوا، ل أن الخوة }. فعلىالمنذرين

شيءا. نوره يطفئ ولن موعده، في يأتي والصبح كتاب،
الكافرة القوام في يقع كان كما الكونية بالسنن القدري الهلك : أنثانيا
أراد فششإذا المششؤمنين، بأيدي الن الكافرين يعذب الله وأن توقف، قد السابقة

تعششالى: بسششاحتهم. قششال فنشششزلوا المششؤمنين، عباده بهم أغرى عذابا بقوم الله
الولصى القصصرون أهلكنصا مصا بعصصد مصن الكتصصاب موسإصصى أتينا ولقد{

ابششن . قششال } القصششصيتصصذكرون لعلهصصم ورحمة وهدى للناس بصائر
أمششر بششل بعامة، أمة يعذب لم التوراة إنزال بعد أنه تفسيرها: (يعني في كثير

ملئكششة عششن البششديل فششإن هششذا المشششركين) ا.هششش. فعلششى يقاتلوا أن المؤمنين
بأيششد الكفرة وجاوه الوجاوه. يضربون صبح الفتية أولئك هم لوط لقوم العذاب

يا{ والفتية } التوبة،شداد غلظافالملئكة: { بالملئكة، يتشبهون حديد من
وهششم }التوبششة،عليهصصم واغلصصظ والمنصصافقين الكفار جاهد النبي أيها

}. ورحششمالكفصصار علصصى أشداء{  وهم } التوبة،غلظة فيكم وليجدوا{
للكافرين. رحمة قلبه في كان من الله رحم ول الكافرين، يرحم لم من الله



والشرك: العبودية
مشششترك أسششاس علششى يقدمهم أقوامهم في النبياءا لحركة القرآني البيان

النششاس مع وصراعهم النبياءا معركة أن على الدال الحديث وهو جاميعا، بينهم
يحمششل لفظششا العبششادة لفششظ كششان ولمششا فيهم، الله عبودية تحقيق أجال من هو

الوقت: هذا في نحتاجاه الذي هو التحديد فإن كثيرة معان
ظلم أعظم وهو الشرك، هو التاريخ مسرة في الناس يصيب ما أعظم إن

وصششراع }،عظيصصم لظلصصم الشرك إنتعششالى: { قششال الحياة، هذه فى يقع
ولن التوحيد، إلى رده أي الجادة؛ إلى ورده لتقويمه العوجااج هذا مع النبياءا
التوحيششد إقامششة به يقومون ما أول يقومون فهم وعبيده الله رسل هم النبياءا

هششذا أن ومع الحقن لهذا ظلم من فيه وقعوا ما للناس ويكشفون الرض، في
والقتصششادية الجاتماعيششة كالمظششالم أخششرى؛ مظششالم إلششى يششؤدي الظلششم

الحششق إقامششة عششن بمعزل يكون أن يمكن ل كله هذا إصلحا أن إل والسياسية،
العبوديششة عن المسلم يبعد الغرز هذا وتجاوز عباده، على الله حق وهو الول،
دعششوتهم، فشي اللششه لرسشل ممثل يكششون أن أي عليهششا، يكشون أن ينبغشي الششتي

أو اجاتماعية، لمفسدة اجاتماعيا مصلحا نفسه قدم إذا المسلم فإن وللتصريح
مصششلحا نفسششه تششدم أو السياسششية، للمفاسششد سياسششيا مصششلحا نفسه قدم إذا

الصششورة معششالم مششن الكثير الصورة هذه تفقده القتصادية للمصالح اقتصاديا
أن نسششتطيع المقدمششة هششذه ضششوءا وعلى القرآن، في النبياءا لحركة الرئيسية

بعششدها أو قربهششا فششي السلم إلى تنتسب جاماعة لكل الحقيقية الصورة نتبين
أن تعششالى. ولنتششذكر اللششه أنبيششاءا عن الكريم القرآن في المختزنة الصورة عن

معركة هي أي الشرك، مقابل التوحيد معركة هي أقوامهم مع النبياءا معركة
التوحيد. راية تحت

النظششر قاصششري مششن لمجموعششة دافعا القضية لهذه العرض هذا يكون وقد
اليششوم المسششلمين أقوامهم مع السلمية الجماعات قضية قائلين: وهل لرده
أصششرحا السششؤال يكششون وكفششر؟. وقششد شششرك مقابششل وتوحيد إيمان قضية هي

للششذهن سششيقفز والكفر؟. وفششورا الشرك في السلم أمة وقعت وأوضح: هل
وغيرها …المارقين الغلو، جاماعات التوحيد: خوارج، أهل نحو التقليدية التهم
يصيبها وسلم عليه الله صلى محمد أمة أن أما السوداءا القائمة هذه آخر إلى
المششة بششبراءاة والقششائلون فنعششم، والكفششر الشرك من السابقة المم أصاب ما

إل منششه يعرفون ل التوحيد، بحقيقة جااهلون هم الشرك من للسلم المنتسبة
الحششاديث بعششض نسششوق أن لبد خطورة، من فيه لما المر هذا لفظه: ولبيان

عليششه اللششه صششلى محمد أمة من طوائف وأن قدمنا ما على الدالة المعصومة
بسشند داود وأبشو ماجاشة ابشن روى والكفشار: فقشد بالمششركين سشتلحق وسلم
اللششه رسششول أن وسششلم عليششه اللششه صششلى الله رسول مولى ثوبان عن صحيح
أئمصصة أمصصتي علصصى أتخصصوف ممصصا وإنقششال: (( وسششلم عليششه اللششه صششلى

مصصن قبائصصل وسإصصتلحق الوثصصان، أمصصتي من قبائل وسإتعبد مضلين،
)) ا. هش.بالمشركين أمتي

جاوامششع أوتششي وسلم عليه الله صلى والرسول الفوائد، عظيم حديث فهذا
مششن وهمششا الشششرك مششن أمريششن بيششن وسششلم عليه الله صلى فرق وقد الكلم،
)) وأمششاالوثصصان أمتي من قبائل سإتعبدقوله: (( : فهوالول أما الكبر،

نتيجتهمششا أن ومششع ))،بالمشصصركين أمصصتي من قبائل سإتلحق: ((الثاني
النتيجششة هششذه إلششى الموصششلة الطريقششة أن إل والشششرك، الكفششر وهششي واحششدة



ًا فلنسششر الصششورتين، هششاتين بيان في التفصيل العبث من وليس مختلفة، معشش
ً والششتي العظيمششة، الفوائششد مششن فيهمششا لما الحالتين بين الفرق تجلية في قليل

فيه: يعيش الذي العصر في الكفر طوائف للمسلم تكشف
قششال الصششنام، هششي والوثشان الوثششان، عبشادة شرك : وهوالول الشرك

غير على موضوعا كان ما والوثن صورة، على منحوتا كان ما : الصنم مجاهد
ذلك. ا.هش.
زماننششا فششي الفاسششد التدين إلى مال من صنيع هو والوثان الصنام وعبادة

مششن صششورا هششؤلءا طريششق علششى نصششب قششد فالشششيطان وقبوريششة، صوفية من
بهششذه مشششركين المتششدينين مششن الكششثير تششرى ولششذلك النششاس، بها فتن الشرك
بششن محمششد السلم شيخ فيها جااهد التي العرب جازيرة حتى والمعابد، الوثان

هناك المزعومة والدولة إليها، عادت قد منها، الوثان هذه لزالة الوهاب عبد
الطششرق عششن الطششرف غششض سششوى هنششاك، الشششيخ دعوة إماتة في بديل تر لم

طوائششف قبششل مششن والمدينة مكة في تعقد التي الشركية والمجالس الصوفية
هناك. الصوفية
هششذه من - الذكياءا الشرك - أي فيه وقع الموحدين: وقد قرة صاحب قال

العبادات لها وعبدت... وصرفت الصنام فاتخذت المفضلة القرون بعد المة
ًا.ا.هش.  ذلك واتخذت بأنواعها دين

"الخششوان جاماعششة وهششي كششبرى، إسششلمية جاماعششة زعيششم أن والعجششب
إليها، واللتحاءا القبور، عبادة أن يعتبر التلمساني عمر المحامي المسلمين"،

الذي للتوحيد فهمه مقدار وهذا ذوقية، مسألة حولها والطواف عندها، والنذر
قششرر البهنسششاوي القششانوني!! سششالم المستشار فإن هذا ومع النبياءا، به بعث
أذهششان فششي التوحيششد المعاصششر" أن السششلمي الفكر حول "شبهات كتابه في

مششن علششى النكيششر ويرفششع النهار، رابعة في الشمس نور من أوضح المسلمين
الئمششة كلم نجمششع طفقنششا لششو ونحن ومقتضياته، التوحيد جاهلت المة إن قال

أن ويكفششي المجلششدات، بنششا لضششاقت بالتوحيد، الناس جاهل على وحديثا قديما
قششال: حيششن الوهششاب عبششد بن محمد بن حسن بن الرحمن عبد المام مع نردد
منششه.ا.هششش. مششن يخلصه وبما به جااهل هو من إل الشرك في الوقوع يأمن (فل
المجيد. فتح

تتجششدد متعددة صور وله بالمشركين اللحوق شرك : وهوالثاني الشرك
فشي والمشششركون الزمشان، ذلشك ق المشششركين شششرك وتلئششم زمششان كل في

كششثير فيه دخلت الذي هو الشرك وهذا الشرك، من بنوع تميزوا قد هذا زماننا
من الكثير فإن والتحاكم، القضاءا شرك وهو للسلم، المنتسبة الطوائف من

يهوديششا، أو نصرانيا صار أنه جاهة من الغرب شرك يلحق لم للسلم المنتسبة
الطوائششف فيششه دخلت الذي الشرك هو ما ولكن وكفر، - شرك شك - بل وهو
الوثنية. والقوانين الدساتير شرك شك بل إنه اليام؟ هذه

إلششى فيششه ودخلششت والكفششر، الشششرك بهششذا أمتنششا مششن طوائششف لحقششت وقد
الششذين النششاس شششرك كششان وإذا وأغلبه، اليام هذه الناس شرك وهذا أعناقها،
صششوفية من المتعبدين شرك وهو الوثان، عبادة شرك هو التدين إلى يميلون

والعبادة، التدين عن أعرض ممن الباقية البقية شرك فإن وخرافية، وقبورية
طوائفهم، في والدخول المشركين، وقوانين ونظم بمناهج اللحوق شرك هو

صششور مشن وغيرها والقومية والوطنية والبعثية والعلمانية بالشيوعية كاللحوق
أكثر وتعاظم اليام هذه كثر قد الشرك من النوع وهذا الكبر، والكفر الشرك



الكششثرة بهششذه جاديششدة صورة شك بل وهو الخرى، الشرك صور من غيره من
كششثيرا ولن والوضششوحا، الكثرة من الشاكلة هذه على قبل من أمتنا تعهدها لم

حياة في وتجدده الشرك صور اكتشاف في البداع لديهم مات قد الناس من
عبادة من الوائل حاربها التي بصوره الشرك يحاربون زالوا ما فإنهم الناس،

الطاعششة شششرك وهششو جاديششد شششرك مششن النششاس أحششدث مششا وأما وغيرها، قبور
ًا. له يقيمون ول وزنا، له يقيمون ل فهم الله لغير والتحاكم شأن

القبششور، شششرك تكتشششف لششم ممن السلمية الجماعات من هناك كان وإذا
لششم السششلمية الجماعششات مششن طوائف هناك فإن فيه، أفرادها بعض دخل بل

هششذه مششن طوائششف وصششار فيه، أفرادها بعض دخل بل القصور شرك تكتشف
ًا الجماعات لسششلفي قيششل فلششو بالمشششركين، لحقششت الششتي الطوائف من جازءا

هششذا فششي أنششت القديمة: لمششاذا الهواءا طواحين بمصارعة يحلم مازال مزعوم
ًا لحار الشرك؟ طوائف من لطائفة الكافر الجهاز وإل يقول، ما يدر ولم جاواب

حينششا، للطشاغوت تأييدهم في للتوحيد المنتسبين من القوم هؤلءا عذر هو فما
مستشششارا يكششون الكفششر: بششأن طائفششة فششي زعمششائهم مششن زعيششم لششدخول أو

للطاغوت.
أنهششم - مششع القبششور شششرك على النكير تلو النكير يقيمون القوم هؤلءا مثل

فل والدسششاتير القششوانين شششرك - وأمششا وجالئششه وضششوحه من الكثير عن تخلوا
الكششثير أصششابه قششد النبياءا به بعث الذي التوحيد أن على يدل وهذا به، يهتمون

اليام. هذه المسلمين أذهان في التشويه من
التالية: النتائج إلى هذا من نخلص

السششابقة المششم أصششاب ما يصيبها وسلم عليه الله صلى محمد أمة  - أن1
والشرك.  الكفر هذا على المة هو: اجاتماع والممتنع والكفر، الشرك من

صورتان:  له اليام هذه في الواقع الشرك  - أن2
المتعبدين. طوائف فيه وتعت القبور: وهذا أ- شرك

يقيمششون ل (الذين العلمانيين طوائف فيه وقعت القصور: وهذا - شرك ب
وزنا). للدين
ثششم أحدهما من ل الشركين، من تبرأ التي هي المهتدية الجماعات  - أن3
الخر. في تقع

ضششد وإيمششان كفر، ضد توحيد معركة هي المهتدية الجماعة معركة  - أن4
كششذلك هششي وليست اجاتماعية، ول سياسية ول اقتصادية معركة وليس شرك،
علششى مششذهب لنصششرة أو مششالكي، ضششد شششافعي أو حنفششي ضششد حنبلششي معركة
آخر. فقهي قول على فقهي قول أو مذهب

والتمكين: العبودية
بيششن عجيبششا توافقششا المسلم يكشف العظيمة، القرآنية اليات من كثير في

التسششاوق للمسششلم يظهر النظر بإعمال ولكن غريبة، وهلة لول تبدو قد أمور
بينهما. الوثيق والرتباط العجيب
موضششوع فششي والحششاديث اليششات بعض مجموع من نستمدها قاعدة، هناك
بغيششر عبوديششة هششي: ل القاعششدة هذه النسانية، النفس في الله عبودية تحقيق

شهادة. بل فتح فتح. ول غير من مغفرة تمكين. ول
اليام هذه في المسلمين أذهان في : استقرتمكين بغير عبودية ل - 1

فهششم فرديششة، تعبديششة أعمششال من به يقومون ما بمثل تتحقق لله عبوديتهم أن



مهمششة عشن حششدثتهم وإذا كششثيرا، اللششه ويششذكرون ويحجششون، ويصومون يصلون
فشي اللششه ديششن وتمكين الرض، في الله سلطان بسط وهي العظمى السلم
المششر وصششل قد بل العبودية، موضوع في القول نافلة من ذلك عدوا الوجاود،

حششديث الحاكميششة) هششو (أي المششر هششذا عششن الحششديث يعد (الذكياءا) أن ببعض
ربيششع الششدكتور وهششو مزعششوم سششلفي فهششذا الحكششم، فششي الشهوة عن الباحثين
المامششة أن يقششرر اللششه"، إلششى الششدعوة فششي النبياءا "منهج كتابه في المدخلي

بعششض ضششد حششديثه بسششوق وهششو والجماعششة، السششنة أهششل قواعششد مششن ليسششت
وأنششه السششلمية الشريعة تحكيم موضوع عن تتكلم التي المسلمة الجماعات

فششي تيميششة ابششن السششلم لشيخ كلما الواهم الرجال هذا وساق عظمى، مهمة
المامششة، فششي وعقيششدتهم الروافششض الشششيعة علششى رده فششي المامششة موضوع
هششذا لكن المتعلمين، وأنصاف الطلبة صغار ويبصره مختلف جاد بينهما والمر
لبعششض إمامششا سششلفي!! ليكششون أنششه يعلششن أن المششدخلي) يكفيششه (ربيع الرجال
ديششن فششي البراقششة. المامششة والعبارات الشعارات تغرهم ممن الغرار الصبية

إمامششا، صار إذا إل الرض في المسلم عبودية تتحقق ول شرعي، مطلب الله
تمكيششن زاد والقششوة. فكلمششا بالغلبششة التمكيششن هششو والمام بالمامة هنا ونقصد

فششي المسششلم تمكيششن نقشص وكلمششا عبششوديته، زادت كلمشا الرض في المسلم
عبوديته. نقصت كلما الرض

منها: كثيرة أدلة له الفهم وهذا
الحيصصاة فصصي آمنصصوا والصصذين رسإصصلنا لننصر إناتعششالى: { : قششالأول
كلمتنا سإبقت ولقدتعالى: { وقال } غافر،الشهاد يقوما ويوما الدنيا

لهصصم جنصصدنا وإن المنصصصورون، لهصصم إنهصصم المرسإصصلين، لعبادنصصا
بعصصد مصصن الزبصصور فصصي كتبنا ولقدتعالى: (  وقال } الصافات،الغالبون

وعدتعالى: { وقال } النبياءا،الصالحون عبادي يرثها الرض أن الذكر
الرض في ليستخلفنهم الصالحات وعملوا منكم آمنوا الذين الله
ارتضصصى الصصذي دينهم لهم وليمكنن قبلهم من الذين اسإتخلف كما
الوعد. وصدق الدعوى صدق بين تربط الكثير وغيرها اليات }. هذهلهم

العبودية. تحقيق مراتب أعلى وهي اليمان فهي الدعوى أما
الوعششد، يتحقششق أن بششد فل الششدعوى وجاششدت فششإذا التمكين، فهو الوعد وأما
القواعششد هششذه فششإن وللتششذكير الششدعوى، تخلف على لزوما يدل الوعد وتخلف
فشي تششأملت وإذا الجماعة، خلل من إل تعمل ول الجماعة قواعد هي القرآنية

}آمنصصوا الذينللششدعوى: { الجمششع صششفة رأيششت نظششر بعيششن السالفة اليات
أفششراد، عششن ل جاماعششة عششن تتكلششم } فإنهاالصالحون عبادي} و{جندناو{

قادم. مقام في الله شاءا إن عليها سنتكلم قاعدة وهذه
فششي المسششلم عبوديششة مظاهر من مظهر والغلبة النصر هو الذي فالتمكين

الوعششود أن قاعششدة على واجاب، إلهي أمر الرض في التمكين وطلب الرض،
تعمششل ل جاماعششة فأي إدراكها، في والسعي أسبابها لتحقيق أوامر هي اللهية

العبودية باب تلج أن تستحق ل والقوة بالغلبة الرض في التمكين أسباب في
بشهادة. إل يتم ل الفتح أن كما بالفتح إل يتم ل والتمكين الرباب، لرب

الفكششر جاماعششات أو السششاذج، الششوهم جاماعششات مششن بعضششهم قششول وأمششا
القدريششة والنتيجة الكوني السبب بين الرتباط يرون ل الذين - وهم العرفاني

والتربيششة التصششفية طريششق عششن أو فقششط، البلغ طريششق عن يتم التمكين - أن



صششندوق طريششق عششن السششلفية) أو دعششوى تحششت الجديششد الصوفي (بالمفهوم
الصواب. جاادة عن حادوا قوم فهؤلءا العجائب،
يعملهششا أن يمكششن ل النبويششة والوامششر الربانية، اليات من الكثير : إنثانيا
أسششباب مششن سششبب والعجز عنها، لعجزه وذلك التمكين، زمن في إل المسلم

العبوديششة كمششال تخلششف النتيجششة فششي هو الذي اللهي المر تطبيق تحقق عدم
يقششدر أن يمكششن ل الوامششر مشن وغيرها الكافرين على والستعلءا الحدود لله،

بتمكين. إل المسلم عليها
على الله يمن العباد لرب العبودية : بتمامفتح غير من مغفرة ل - 2 

والغلبششة بالنصششر يكششون والتمكين التمكين، تساوي فالعبودية بالغفران، عباده
ورأيصصت والفتصصح، اللصصه نصر جاء إذاتعششالى: { قششال الفتششح؛ يعنيششان وهما

إنصصه وسإبحه ربك بحمد فسبح أفواجا، الله دين في يدخلون الناس
(وهششو لنبيه الله فتح بين التلزم إلى ورعاك الله حفظك فانظر }،توابا كان

بالحجششة ظهششر كمششا والسششنان بالسششيف الديان كل على تعالى الله دين ظهور
فتحصصا لصصك فتحنا إناتعالى: { وقال ربه، يستغفر أن منه الله والبيان) وبين

عليك نعمته ويتم تأخر وما ذنبك من تقدما ما الله لك ليغفر مبينا،
} الفتح.عزيزا نصرا الله وينصرك مستقيما، صراطا ويهديك
إلششى مضششافا ليغفششر تساوي فتحنا إنا والمغفرة، الفتح بين الجمع إلى انظر

وجاهششاد. بتوبششة إل يقششع ل الفتششح لن والنصششر، المغفششرة نتيجششة ينصششر. فالفتششح
إل يقششع ل فالفتششح بقتششال، إل يقششع ل والنصششر باسششتغفار، إل تقششع ل فششالمغفرة
وقششد تقششع، لن المغفرة أن على دال العبيد عن الفتح وغياب وجاهاد، باستغفار

نصصبي مصصن وكأينتعششالى: { قششال المششر؛ هذا الله عباد من الصالحون أدرك
ومصصا اللصصه سإبيل في أصابهم لما وهنوا فما كثير ربيون معه قاتل

أن إل قولهم كان وما الصابرين، يحب والله اسإتكانوا وما ضعفوا
أقصصدامنا وثبصصت أمرنصصا فصصي وإسإصصرافنا ذنوبنصصا لنصصا اغفصصر ربنا قالوا

وحسصصن الصصدنيا ثصواب اللصصه فآتاهم الكافرين، القوما على وانصرنا
العظيمة، اليات عمران. هذه } آلالمحسنين يحب والله الخرة ثواب
صششنيع إلششى اللششه فأرشششدهم الفتششح، فيهششا امتنششع حيششث أحششد، موقعة بعد نزلت

فششي عنششه عبر حيث الفتح، وقوع في وتعالى سبحانه سنته هي وكيف الوائل،
}دلالصصدنيا ثواب{ عبششاده اللششه آتششى }. فإذاالدنيا ثواب{ بقوله الية هذه
المغفرة. تخلف على يدل النصر وتأخر المغفرة، وقوع على هذا

3 - وكأين{ السششابقة لليششة مشهورة قراءاة : فيبشهادة إل فتح ل 
ربيصصون ) معصصه قاتششل بششدل( قتصصل نصصبي من وكأين...} تقرأ: {نبي من

علششى تششدلنا كششذلك السششابقة وبالقراءاة القراءاة بهذه . فالية ...} الياتكثير
وهششدى للنششاس بيان تعالى: {هذا قال شهداءا، يتخذهم أن أوليائه مع الله سنة

إن مششؤمنين، كنتششم إن العلششون وأنتششم تحزنوا ول تهنوا ول للمتقين، وموعظة
النشاس بيشن نششداولها اليشام وتلشك مثلششه قششرحا القوم مس فقد قرحا يمسسكم

الظششالمين} آل يحششب ل واللششه شششهداءا منكششم ويتخششذ آمنششوا الذين الله وليعلم
مقدمششة هششو الششذي البلءا وقششوع وتعششالى سششبحانه الششرب مقاصد عمران. فمن

أو يمكششن أن للرجاششل أفضل الشافعي: أيما المام سئل كما والتمكين، النصر
مقاصششد القيم. قلت: من لبن يبتلى.ا.هش. الفوائد حتى يمكن فقال: ل يبتلى؟
فيحششب هششذا وعلششى الشششهداءا، اتخاذ هو البلءا وقوع في وتعالى سبحانه الرب
وطلبهششا الشششهادة حششب أتباعهششا نفششوس في تنشئ أن المهتدية الجماعة على



فإن ولهذا والتمكين، النصر نحو الطريق ولنها إلهي مقصد لنها لها والسعي
الله رضي وكانوا الموت، على أصحابه بايع وسلم عليه الله صلى الله رسول
الشششهداءا، لتخششاذ تعششالى الله حب من علموا لما مظانه الموت يطلبون عنهم
عليصصه اللصصه عاهصصدوا مصصا صصصدقوا رجصصال المؤمنين منتعششالى: { قششال

}.تبديل بدلوا وما ينتظر من ومنهم نحبه قضى من فمنهم
التالية: النتائج إلى نخلص فإنا هذا وعلى

فششي تعششالى اللششه عبوديششة تحقيششق إلششى تسششعى التي هي المهتدية - الجماعة أ
الناس. في الله سلطان وببسط الله، دين بتمكين الرض

أسشباب وأن بالفتشح إل تتم ل العبودية هذه أن علمت المهتدية - الجماعة ب 
والقتال. القتل هو الفتح

أمشا شششهداءا، منهشا يتخشذ بشأن اللشه يجتبيهششا الشتي هشي المهتديشة - الجماعششة ج
جاششانب بأخششذ الششرأي سششوءا يفششرزون الششذين فهششم والششتزوير النحراف جاماعات
كتب وبتحقيق حينا وبالبلغ حينا بالبرلمان والقتال القتل فيستبدلون السلمة
الذلششة إلششى تششؤدى - الطششرق هششذه وكششل حينششا الموهومة وبالتربية حينا التراث

السبيل. سواءا الهادي والله للتمكين، سبيل اتخذت إذا والهوان



الثاني الفصل

والمامة الجماعة
على يقاتلون أمتي من طائفة تزال "ل 

القيامة" حصصديث بوما إلى ظاهرين الحق
مسلم رواه نبوي

كنصصت وإن الشصصرع وافصصق مصصا "الجماعصصة
وحدك" 

مسعود ابن

والحزب: الجماعة 
أهششل دخشل الجماعشة، عقشد وانفششرط السشلمية، الخلفة سقطت أن بعد 

التقششدم أو أهششدافهم بلششوغ عششن لهششم معوقششا تعتبر تزال ما إشكالية في السنة
اللششزام قششوة هششي وما وشرعيتها، الجماعة معضلة هي الشكالية هذه نحوها،

لها. المرءا انضمام في
ممكششن، إمششام رايششة تحششت وجاششودهم بمجششرد أنششه يعتششبرون السنة أهل كان
مسششمى تحششت داخلششون هششم أمششره ويمتثلششون والششولءا، بالطاعششة لششه يششدينون

ممششا أوسششع مسششتوى إلى الشكال هذا بحث إلى بحاجاة يكونوا فلم الجماعة،
عششن الصششحيح الفهم عن ولبعده شموليته، وعدم الفهم هذا ولضيق عليه، هي

بمجششرد فششإنه السششلف، فهمششه وكمششا بالشرع معروض هو كما الجماعة مفهوم
ومششا الشكال هذا حل في السنة أهل (الخلفة) حار العام الرابط هذا سقوط

لن. إلى حيرة في زالوا
وأن ضشعف، التفشرق أن جاميعشا البششر فيشه يشدرك الشذي الشوقت هشذا في
طموحاتها وتحصل كيانها على تحافظ أن تستطيع ل الدول وأن مهلكة الذاتية

ات داخشل في بوجاودها إل ات، تحالف تجمشع ميلد يرقشب الن والعشالم وتجمع
أن ومشع الموحششدة، أوروبششا هششو التجمششع هششذا مكتسششباته، علششى ليحششافظ واسع

مشن بششر بين يوجاد ما أعظم من هي الدول هذه بين والتنازع التفرق أسباب
المعوقششات هششذه لتجششاوز الخطششى يحثششون سششننية بطريقششة أنهششم إل اختلفات،

لديهم. مقبولة وطريقة ما شكل على الوحدة لحظة إلى للوصول وتذليلها
ويوجاششد وأهميتهششا السششنن هذه البشر فيه يدرك الذي الوقت هذا في أقول

مسششلمة جاماعششة إلى النضمام وأن التنظيم، ببدعية يقول من المسلمين بين
الحادثششة الصششور هششذه فيهششا يكن لم السلف سنة وأن وضللة، بدعة هو عاملة

ن ًا العلشى هشم وهشؤلءا والتنظيمشات، التجمعشات م ات داخشل صشوت المجتمع
الحقيقششة ملششك وبشششعار السششلف، بسششيف يضششربون كعششادتهم وهم السلمية،

والدليل.
هذه حدوث قبل هزيل بشكل إل مطروحة تكن لم الجماعة قضية أن ومع

مسششتحب أمششر هششو جاماعششة فششي النضششمام أن صششورة علششى أن أي الفكششار،
أمششر تعششارض مششا فإذا والحاجاة، الظروف حسب موسمي أمر وهو ومرغوب،
عنهششا انصششرف الذاتيششة الواجابات أو الهواءا بعض مع إليها والنضمام الجماعة
أن إل بالششذنب، والشششعور النششدم أنششواع مششن نششوع بششأدنى يشعر ل وهو المسلم

شششرعيته وعشدم والتجمشع التنظيششم ببدعيشة القائلشة الفتششاوى هشذه مثشل وجاود



أن حششق الشعار، يملكه الذي أو الدليل، يسيره الذي الفرد داخل هزة أحدثت
فيششه وتنظيم، جاماعة شكل على نفسها تطرحا بدأت السلمية التيارات بعض
الفكششار هششذه ضششغط تحت أنها إل والبجدية، البسيطة التنظيم مقومات بعض

تطرحا صارت حتى المقومات بعض عن وتنازلت نفسها، تحليل إلى اضطرت
التوجاهششات بعض أو الفكار، نشر فقط دوره ما، فكري تيار شكل على نفسها

الفكششار نشر صورة وهي الصورة، وهذه والتنظيم، التجمع دعوة حصول دون
المسششلم لششدى شششديدا قبول تلقي بينه يجمع تنظيمي رابط ل نثار شكل على

ثششم التكششاليف، أو المسشاءالة تبعية عنه يسقط أمر فهو وإرادة، فكرا المتخلف
عششن ول كمفهششوم الجماعششة عششن يششدافع أن المواقششف بعششض فششي يضطر ل هو

طرحا - وهو كذلك السلبية الصورة وهذه إليه، ينتمي حقيقي كوجاود الجماعة
لنشه التخلشف، تيشار نظشر في شرعية تعتبر - ل فيه تنظيم ل جاامع كتيار الفكر

الرضا له يحصل لم ولذلك كذلك، عندهم البدعية التنظيم صور من صورة هو
ما البعض ولعل وقت، كل في وللتبديع دوما، للهجوم معرض فهو والموافقة،

منفر كأمر يطرحه التنظيم يطرحا حين فهو وأهوائه، شهواته في يرتكس زال
مقبول. غير

أن المتخلششف، السششني المسششلم لششدى مألوفة صارت التي الشعارات ومن
الحزبيششة مضششار يعششدد يبششدأ ثششم شششر، الحزبيششة أن أو فيششه، حزبيششة ل السششلم

ل وأنهششا فيهششا، خيششر ول بذاتها شر هي الحزبية أن للقارئ يهيأ حتى وشرورها،
ينشششئ أن بششد ل والتحزب التنظيم أن يظنون وهم والضلل، البدعة إل تنشئ

بالعمششل وينفششرد بنفسششه، الرحششل يسششلم بششأن إل منها خروج ول الخطاءا، هذه
تكسششب الششتي هششي التجمعششات، فششي تنشششأ التي الخطاءا هذه أن مع والتفكير،

ً الجماعة فصلة والموضوعية، العملية صبغة وتصبغه السلم ي مثل تجمشع ه
الوجاششوب فيششه اللششزام وقششوة عقششد، التبششاع وبيششن وبينششه أميششر، فيهششا وتحششزب،

فششي حششتى القائششد بسششير ويسششير يقلد أن عليه يجب التابع أن حتى والفريضة،
أصششابه، لعجز قاعدا صلى المام أن الشارع) فلو بينه حد (إلى وخطئه ضعفه

جاالسشا، يصشلي أن المشأموم علشى وجاب قائما، يصلي أن على قادر والمأموم
يتابعه أن وجاوبا المأموم فعلى وتركها الوسطى الجلسة يجلس لم المام ولو
وربمششا آثمششا مقصششرا لكششان منفششردا المرءا فعلها لو أمور وهي عنه، يتخلف ول

فششي القيام على قادر وهو جاالسا وصلى منفردا المرءا صلى فلو عمله، تبطل
مششن ركنا لتركه البطلن حكمها الئمة من جامع عند صلته فإن الفريضة صلة

والثلثيشة الرباعيشة الصلة في الوسط الجلوس ترك لو آثم هو كذلك أركانها،
فقهششا وأوجاششد الحكششم، غيششر جاماعششة فششي المصششلي وجاششود ولكن الصحيح، على

ًا، أحشدثته الشذي الجديشد الفقشه هشذا بسشبب أنه العقلءا من أحد يقل ولم جاديد
هششي المنفششردة الصششلة وأن شششرا الجماعششة صششلة يجعششل صلتها في الجماعة
الشششريعة، واجابششات مششن واجابششة الجماعششة صششلة بقيششت بششل والولششى، الفضل
الظاهرة. شعائرها من وشعيرة
وظششن وهششم وهششو جاماعششة بششدون منفرد وهو قوة نفسه في المرءا يجد وقد
القاصية. الغنم من يأكل كالذئب الشيطان لن شيطاني وتلبيس

أسشلم تجعلشه لحيشاته جاديشدة صشورة المشرءا علشى تفشرض الجماعشة إن ثم
الجماعششة، صلة مثل معها ومسيره منفرد، وهو قوته من الجماعة مع بضعفه

الصشلة، فشي يطيل ل أن المام على فإن جاماعة، في يصلي حين الرجال فإن
تجمشع فالجماعشة الحاجاششة، وذو والكبير المريض وراءاه لن يخفف أن عليه بل



وأكششثر لطششال منفششردا الجلد هذا صلى فلو كذلك، الجلد القوي ففيها الطريق
صششلة بطششول مقيششد فششإنه الجماعة مع يصلى حين ولكن والقنوت، القيام في

مششن مقصششد لنهششا جاماعششة، فششي لكششونه حقه في فضيلة وهي وقصرها، المام
الششتي المششور تلك إلى ينظر ول جاانبها، إلى المور بعض تهون الشارع مقاصد
والذاتية. للنفراد فوائد بعضهم يظنها

فإننششا والتنظيششم والتحششزب الجماعششة شششرعية موضششوع فششي نششدخل أن قبل
منهما: لبد اللتين النقطتين لهاتين مدعوين
بينهمششا وليششس والتحششزب، الحزبيششة وبيششن الحزبيششة العصبية بين فرق هناك

حزب، في ول متحزب، غير وهو لفكرة متعصبا الرجال كون علقة، ول ترابط
الجماعششة إن بششل متعصششب، غيششر وهششو وتنظيششم حششزب فششي الرجاششل يكون وقد

لنهششا وتعصششبه أنانيته الرجال في تقتل صحيحة سوق على قامت إن والتنظيم
اسششتقر مششا مقابل عظيمة ذهبية يراها التي آرائه عن التنازل على دوما تجبره
ّذر والذاتية والنفرادية الجماعة، رأي عليه لششه وتعصبه رأيه حب المرءا في تج

مششن هششي التجمعششات فششي المقيتة العصبية وهذه وباطل، بحق عنه والمدافعة
حيششن المششرءا أن يظششن الناس من الكثير ولكن الذاتية، للفردية النكدة الوراثة
فالنششاس خطأ وهذا لها، حزبه تبني بسبب هو عنها، وينافح ما فكرة عن يدافع

حزبهششم أفكششار لنهششا الفكششار، تلششك ولتبنيهششم هششم، أفكششارهم عششن يششدافعون
التبششاع، مرتبتششه وبعضششهم التقليششد، مرتبتهششم النششاس بعششض لكششن وتنظيمهششم،

ومنششازل مراتششب هششي المراتششب هذه من مرتبة وكل الجاتهاد، مرتبته وبعضهم
ًا نفسه في هو الرجال يكون قد كذلك، ودرجاات الفكششار تلك عن فيدافع مقلد
أن فعلينششا حششزب، غير في أو حزب في كونه عن النظر بغض المقلد، مدافعة

باعتبششارهم ل مسششتقلين أفششرادا باعتبششارهم معهم نقاشنا في الناس إلى ننظر
المقلششد أن التنششبيه مششع ودرجاته بحسبه امرئ كل فيعامل جاماعات، في أفرادا

المششر مششن حظششه لكششن ومناقشششته، نقاشششه جاششدوى عششدم علششى أئمتنششا نبششه قد
والمجادلة. المناظرة ل والتذكير، النصيحة
أوزاعششا المششة وزعششت التنظيمششات وأن تفششرق، التحششزب أن بعضششهم زعششم
أنششانيتهم بسششبب حششادث المششة فششي التفششرق فششإن بيششن، خطششأ وهششذا وفرقششا،

شرورها. وأفرزت أمراضها، المة في صنعت التي هي والفردية وفرديتهم،
أو وحششزب، تنظيشم ألششف فشي المششة تتجمشع أن الولشى هل لنرى، تعالوا ثم
علششى كششل شخص، ألف فيها يكون حيث وشخصه، هواه على امرئ كل يكون
فششي أوجاششدوا أن إل والحششزاب التنظيمششات هدم دعاة زاد هل ثم وهواه، رأسه
أحششد كششل يششراه أمششر هششذا متعششددة؟ وتنظيمششات جاديششدة، أحزابا أنفسهم داخل

إنسان. كل به ويحس
هششذا فششي والجماعششة السششنة أهششل صف داخل الجماعة إشكالية عن تكلمنا

الشششرعي الحكششم تحديششد فششي مضششطربون الن السششنة أهششل إن وقلنا العصر،
بعضششهم أن اضششطرابهم بلششغ وقششد إسششلمية، جاماعة تحت والنضواءا للتحزب،

يششرى مششن التيارات من وبينهما وجاوبها، يرون وآخرون بدعة، التنظيم أن يرى
مفاسششد أفششرز مقبششول، غير اضطراب وهو الخطين، هذين بين تتراوحا أحكاما

عششن والكلم نحوها، التقدم أو أهدافهم تحقيق من السنة أهل ومنع وأمراضا،
هششو الجماعششة موضششوع لن عشام واسششتنفار جاششادة، بحششوث إلى يحتاج الجماعة

أي تتحقششق لششن الجماعششة وبششدون ووجاودا، واقعا الفكرة لتحقيق الولى اللبنة
الشششافعي إدريس محمد العظيم المام كلمة نتذكر ولعلنا وبقاءا، وجاودا فكرة



وروايتششه وعلمششه، سششعد، بشن الليششث فقششه ورأى مصر دخل - حين الله - رحمه
لششم أصششحابه أن إل مالششك، مششن أفقه سعد بن المشهورة: "الليث كلمته فقال

).8/156( النبلءا أعلم به" سير يقوموا
وقبششل ودوامششه، المششر بقاءا في الجماعة أمر عظم على تدل الكلمة وهذه

وجاششود للفكششار يكون ل وتنظيم وتحزب جاماعة وجاود فبدون وبثه، نشره ذلك
بقاءا. ول

وسشلم عليه الله صلى المصطفى سيرة في قليل تفكرنا ثم هذا، فهمنا إذا
النششاس، دعا شيءا أي وإلى أمره، وظهور دعوته بداية عن جاادة برؤية وبحثنا

هششو وسششلم عليه الله صلى الرسول إليه دعا شئ أول أن البصر تمام لبصرنا
والجماعة. التوحيد

فششي ودخششل وسششلم عليششه الله صلى الله لرسول استجاب إذا الرجال فكان
ًا وخرج الولى، علئقه قطع التوحيد، ارتبششاط أي مششن ووجاوديششا نفسششيا خروجاشش
الجديششدة، الجماعة تحت وانضوى غيرهما أو القبيلة أو العائلة كرابطة سابق،
وعطفششا بهششا، وإحساسا لمرها، وامتثال ونصرة، ولءا، كليا، ارتباط بها وارتبط
للمسصصلم المسلموسششلم: (( عليششه اللششه صششلى بقششوله هششذا وتمثششل عليهششا،

الجسصصد سإصصائر لصصه تصصداعى عضصصو منصصه اشصصتكى إذا الواحد، كالجسد
شششعار يكششون أن المششر غريششب مششن فليششس هششذا )). وعلىوالسهر بالحمى
كششثر وقششد والجماعششة السششنة أهششل شششعار تحششت النضششواءا هو الصادق المسلم

فيها فألفوا العقائد، مسائل في التصورية السنية المفاهيم عن الوائل حديث
والرد هي، كما التصورية السنة مسائل لتجلية وذلك العقائد، بكتب يسمى ما

اللششه ديششن مششن أنهششا الخرون زعمها التي العقائد أصحاب من المخالفين على
بقششي لكششن وغيرهششم، والخششوارج والرافضششة والجبريششة المعتزلششة كعقائد تعالى

كششانت الششتي الجماعششة لن الكتششب هذه في تفصيل غير على الجماعة موضوع
شششرعية ومششدى الممكششن المششام موضششوع هششو عصششرهم فششي بيششان إلى تحتاج

وجاششود مع المفضول إمامة شرعية مدى وكذلك بفسق، أو ببغي عليه الخروج
ومششع المضششمار، هششذا فششي تبحث التي الشرعية المسائل من وغيرها الفضل،

اسششتقرت أنششه إل المسششائل هششذه علششى إجاماع فيه يوجاد ل السنة أهل فقه أن
- حنبششل بششن أحمششد المششام وبثهششا تبناهششا الششتي الراءا تلك وخاصة المعالم بعض
الئمششة عبششارات إلششى رجاعنششا لو لكن القرآن، خلق فتنة حادثة - في الله رحمه

واحششدا مفهومششا وليششس اثنيششن، مفهششومين لها لرأينا الجماعة معنى تفسير في
وهما:

سششواءا ممكششن إمششام رايششة تحت المنضوون : المسلمونالول المفهوما
كتششب فشي فيششه الحششديث كششثر الشذي هشو وهذا ذلك، غير أو عامة إمام هذا كان

تحشت أو: نقاتششل الخششروج، نرى كقولهم: ول العقائد وكتب الشرعية السياسة
السنية. القواعد من ذلك وغير الفاجار، أو البر راية

الششدائرة مششن أضششيق دائرته المفهوم وهذا الحق، : أهلالثاني المفهوما
الشششرع وافششق مششا عنه: "الجماعششة الله رضي مسعود ابن قال ولذلك الولى،

وحدك". كنت وإن
ن يتحشدث المفهوم وهذا غرى جاماعشة ع الكشبرى الجماعشة داخشل فشي ص
ول الكششبرى الجماعششة بوجاششود ل تششزول ول تنششدثر ل وهششي والخلفششة)، (الدولششة
هششو أمرهششا وانفششراط وضششرورة، فريضششة القدري الشرعي بقاؤها بل بزوالها،
(الدولششة) الكششبرى الجماعششة أمششر إن بششل العظمى، والطامة الكبرى، المصيبة



تششزول (الدولششة) قششد الكششبرى فالجماعششة الجماعة، هذه بوجاود وجاوده مرهون
وأهششل الحششق جاماعششة شك بل إنهم ووجاودها؟ بناءاها يعيد الذي فمن وتسقط،

إلصصى يصصدعون أمة منكم ولتكنتعالى: { قوله في داخل كله وهذا الهدى،
هصصم وأولئصصك المنكصصر عصصن وينهصصون بصصالمعروف ويصصأمرون الخيصصر

الدولششة- حشاكم كفشر- أي عليشه طشرأ عياض: فلو القاضي قال }،المفلحون
علششى ووجاب طاعته، وسقطت الولية، حكم عن خرج بدعة أو للشرع وتغيير

لششم فششإن ذلششك، أمكنهششم إن عادل إمام ونصب وخلعه، عليه القيام المسلمين
( مسششلم الكششافر.ا.هششش. شششرحا بخلششع القيششام عليهششم وجاششب لطائفة إل ذلك يقع

12/229.(
عششودة فششإن لهششا وجاششود ) ل الحششق (أهششل الصششغرى الجماعششة كانت إذا وأما
أبدا. وقوعه يتصور ل أمر هو الدولة
فتقصششر والضعف، الوهن بعض يصيبها (الدولة) قد الكبرى الجماعة إن ثم

المنكششرات، الدولششة فششي تفشششو وقششد العششوارض، لبعششض الحكششام، تطبيق في
بعششض الدولششة تتبنششى قد أو لهم، خلق ل الذين أو الفساق، إرادة عليها ويغلب
كلششه؟ ذلششك بمعالجششة يقومون الذين فمن إليها، الناس وتدعو الفاسدة، البدع

(الصغرى). الحق جاماعة أنها شك بل
} وهششذه… أمة منكم ولتكنالية: { في داخل سابقا قلنا كما كله وهذا

ّكن المام بوجاود سواءا لها، تخصيص ل عامة الية وجاوده. بعدم أو المم
رسششمها، أحششاول الششتي الصورة هذه المجيد السلمي تاريخنا في وجاد وقد

مثششل معنششى، مششن الجماعششة لفششظ يعنششي ما بكل الصغرى الجماعة وجاود وهي
الجماعشة لهشذه الجامعشة الرابطششة القشوة وجاود مع التنظيم، أو التحزب معنى

يختششار مششن منهششم وكششان الحششق، على والبيعات العهود بينهم فكانت والحزب،
لعادته. أو لحفظه وتبايعت عليه التقت ما بكل تقوم وهكذا والقائد، المير

ضشعف عشن الناتششج والتجمششع التكتششل هششذا أهميششة بينششت صورة أوضح ولعل
أمششر كششان زمنهششا ففششي الصليبية، الحروب زمن حصل ما هو واهتزازها الدولة

قيل: كما وهي له، حقيقة ل صوريا الخلفة
وبغا وصيف بين قفص في خليفة
الببغا تقول كما له قال ما يقول

بينهششا صار بل يجمعها، خيط ل موزعة، مشتتة السلمية الوليات وتوزعت
هششذا وفششي والقتتششال، الحششروب درجاششة إلششى وصششل مششا والتخاصششم التناحر من

وراءا مششن وافششد المسششلمين علششى قدم والتنازع، التفرق من العصيب الظرف
والبقششاءا، السششتيطان أمششل ومعه والستئصال، القتل شهوة معه حمل البحار،
أن اسششتطاعوا  وقششد الخرافة، وتعاليم الكبد، بوري تغذى الصليب، راية يحمل

مششن كششثير فششي واسششتقروا الولششى، المعششارك أو الولى، المعركة في ينتصروا
عامة، ولية للمسلمين يكن لم أنه ذكر على وكن السلمية، والجيوب المدن

السلم؟. أهل عالجها كيف الصورة هذه واحد، تجمع ول
الشششخاص بعششض جاهششة من عالجها الزمنية الفترة هذه في تكلم من أغلب

ًا أحدثوا الذين كاتبششا فنششرى لعمششالهم، السششابقة المتفرقة للجهود تجميعيا أثر
الششدين صششلحا القائششد جاهششة مششن أو زنكششي الششدين نششور القائششد جاهششة من يعالجها
التاريششخ مششن الجششزءا هششذا أن درايششة غيششر علششى القششارئ فيظن وهكذا، اليوبي،

لمششر الجامعششة الدولششة طريششق عششن تششم الصششليبيين معالجششة فششي السششلمي
أن يششرى الزمنيشة الفشترة لتلششك المتمعشن فالقششارئ بين، خطا وهذا المسلمين



وتنظيمششات صشغيرة، تجمعشات طريشق عشن الصششليبيين أمر عالجوا المسلمين
إمرتهششا تحت جامعت العائلت، من عائلة حكمتها قلعة فهذه متفرقة، متوزعة
معششه، وجااهششدوا منهششم عشالم قائششد حكم ارتضوا قرية وهذه الناس، من طائفة
خيششر ولعششل وهكذا، إمامته وارتضوا تلميذه من جاماعة معه انتظم عالم وهذا

بششن "أسششامة "العتبار" للميششر كتاب هو حقيقتها على الوضاع هذه لنا يشرحا
القلعششة، هششذه حكام هم منقذ آل وعائلته شيزر، قلعة من هذا وأسامة منقذ"،
لحششروب عيششان شششاهد وأسششامة الصششليبية، الحششروب فششي مشششهود دور ولهششم

الصليبيين. ضد المسلمين
القششادة دور أن علشى التنششبيه المهششم فمن أخرى، نقطة إلى أنتقل أن وقبل

فششي والتنظيمششات التكتلت هششذه تجميششع هششو واليوبيين زنكي آل أمثال الكبار
التكتلت لتلششك الكششبر الششدور هو بقي فقد ذلك ومع واحد، وتنظيم واحد تجمع

الصليبية. الحروب معالجة في الحق على القائمة الصغيرة

والدولة: والمامة الجماعة
المقاصششد هذه فمن ومآلت، مقاصد ليحقق العظيم الدين هذا الله أنزل 
مششا ومنششه بالمجتمع، يختص ما ومنه بالسرة، يختص ما ومنه بالفرد يختص ما

لقيمششة إدراكششه يكششون المقاصد لهذه المرءا فهم وبمقدار كلها، بالرض يختص
أهششل فهششم بمقششدار تعششالى اللششه ديششن مششن فهمه وبعضهم وضرورتها، الجماعة
مششن المسششلم بششه يقششوم أن يسششتطيع مششا إلششى النظر وهو أديانهم، من الضللة
بدون أصلي أن أستطيع يقول: أنا فهو جاماعة، وبدون منفردا إسلمية أعمال
السششلم أعمال يعد يبدأ وهكذا حزب، بدون وأحج حزب، بدون وأصوم حزب،

هششؤلءا مششن رأينششا وقششد وحششزب، وتنظيششم جاماعششة في وجاوده دون ينجزها التي
دولة إلى ينظرون أخذوا أنهم وهي النظرة، لهذه خطيرا تطورا الجهلة القوم

وسششمعنا فيششه، للبحث قيمة ول له أهمية ل الكبرى) كشيءا (الجماعة السلم
شششأن مششن هششو بهششا والهتمام المامة مسألة في البحث قولهم: إن وهو عجبا

شششبه فيهششم السششلم دولششة تحقيششق عششن البششاحثين أن أي والشششيعة، المعتزلششة
وتلبسششوا الفضششاءا، وملت أصششواتهم علششت قد القوم وهؤلءا وشيعية، اعتزالية

إحششدى ق ظلشوم جاهشول رجاشل قشام وأخيشرا والسششلفية، والحكمة العلم لبوس
أعلششن حيشن جاهلششه وصششديد فكششره، قيششح وأفششرغ أوروبششا في السلمية المراكز
بششل بعضششهم، إليها ينظر التي الهمية بهذه ليس السلم دولة شأن أن للناس

إن مسششتحبا، أمرهششا يكششون أن يعششدو - ل القول وأكثرنا الفق وسعنا - إن هي
مششن المنفلششت هششذا وكششان شششيئا، يضششرنا ل فغيابهششا وإل ونعمششت فبهششا وجاششدت
وفرائضششه السشلم، بأعمشال يقششوم أن يسشتطيع نفسششه يشرى العقلية المصحة
ي العاهات هذه مثل أن والغريب إسلمية، بدولة يستظل أن دون وأحكامه ه

-أمششر وأن ممكششن، إمششام راية تحت إل جاهاد ل أن فكرة الناس في تنشر التي
نسششتطيع كيششف نششدري ول المسلمين، وخليفة العامة، إمام إل يعقده ل الجهاد

مششرة، بعششد مششرة برأسششها علينششا تطل التي الغريبة الحاجاي هذه مثل نفهم أن
بعششض علينششا نقششم وقششد راية، حملة ول فكر قادة ل مهرجاين سرك أمام وكأننا
الششردود، ونلطششف العبششارة، نخفششف لششم أن القلششوب في الحب موقع لهم ممن

ول العقلءا، مناقشششة النششوكى هششؤلءا ننششاقش أن نسششتطيع - ل -واللششه ولكششن
والدراية، العقل بأهل منهم بالمهرجاين أشبه لنهم الدارسين، مباحثة نباحثهم

وإمششا والجاسوسششية، والعمالششة النفششاق غرضين: إما - بين - يقينا دائرون فهم



أليششس وأيسر؟ أخف فهو الثانية الصفة لهم نثبت فإن والبلهة، والغباءا الجهل
كذلك؟.

السششلم جاماعششات تجعششل الششتي الكتابششات بعششض لهششم رأيت البعض وهؤلءا
الخلفششة لحيششاءا دعوتهمششا بينهمششا يجمششع - والششتي الجهششاد وجاماعات السياسي

الروافششض، الشششيعة مششن المامة أهمية العظمى- تأخذ المامة إقامة ووجاوب
- رحمششه تيميششة ابششن السششلم لشيخ السلم لشيخ كلم على وقعوا لنهم ذلك
ّلي"، على رده في النبوية"، السنة "منهاج كتابه بداية - في الله صششاحب "الح

فهششم علشى العظيششم السشلم ركن هي المامة وجاعل الكرامة"، كتاب: "منهج
علششى السششلم شيخ فجعل شيءا، بدونها يصح ل التي ومهمته المامة، لمعنى

التي المامة أن له خبرة ل من فظن أمرها، زيف ويبين البدعية، العقيدة هذه
خطششأ وهششذا السششلمية، والخلفششة العظمى المامة هي السلم شيخ يناقشها

في تقرب ل خاص، وفهم معين، نحو على هي الشيعة عند المامة فإن قبيح،
عنششد المامششة فأصششل والجماعششة، السششنة أهششل عنششد المامششة مششن منهششا شششيءا

إلششى تصششل حششتى عنهششم اللششه رضي وأحفاده وأولده بعلي قرنها هو الروافض
العسششكر لمدينششة العسكري" (نسبة الحسن بن "محمد السرداب في الغائب

اللششه رسششول وفاة بعد عنه الله رضي علي إمامة يجعلون سامراءا) فهم وهي
فهششو بإمششامته يششؤمن لم ومن تعالى، الله دين من جازءاا وسلم عليه الله صلى
وإصششدار التشششريع حششق للمششام يجعلششون وهششم الششدين، أركششان مششن بركن كافر

ل صفات لهم وينسبون العصمة، فيهم يعتقدون هم ثم ابتداءا، الدينية الحكام
علششى يششرد السششلم شششيخ فكششون الشششيعة، عند المامة هي هذه بالبشر، تليق

مهمة ليست أنها أو الله، دين من ليست المامة إن "الحلي" الشيعي: بقوله
أبششدا كلمششه مششن يعنششي ل للنششاس، بتبليغها وسلم عليه الله صلى الرسول قام

والجماعة. السنة أهل عند هي التي المامة
أن وهشو والمستششرقين، العلمانيين كلم رددوا أن سوى هؤلءا زاد هل ثم

الجششاهلي: مفهششومهم حسششب أو الدولششة، مفهششوم داخلششه في يحمل ل السلم
دولة. ل دين السلم

ل السششلم فششإن مهششم، شششأنه عظيششم، تعششالى اللششه ديششن في الدولة أمر إن
عمل عليششه، تقششوم دولششة لششه تكششون حيششن إل حسششناته تظهششر ول أمره، يستقيم
ونشرا. وحماية
الظششرف هششذا فششي المر بهذا ننشغل أن علينا ينبغي سائل: وهل يسأل قد

وضرورة؟. أهمية أكثر هي ما المور من هناك أن أم
ينبغشي الشتي المششور مشن مجموعشة لنشا يفشرز التسشاؤل هذا على والجواب

عليها: التنبيه
دولششة غيششر مششن الحقيقششي بعششده يأخششذ أن للسلم يمكن أنه ظن : منأول

فإنهششا السششلم غيششر علششى تكششون حيششن الدولششة لن واهششم، جاششد فهو عليه تقوم
مشن والعظم ومناهحها، أفكارها وستنشر بقائها، موانع لزالة جااهدة ستعمل

للكششون تصششورها مع يتلءام وقضاءا ومنهاجاا دينا الناس على ستفرض أنها ذلك
الششدين، النششاس ويعلششم السششلم ينشششر أن لششه يمكششن أنششه ظششن فمششن والحياة،
مخطششئ فهو الجاهلية الدولة هذه طوفان أمام ودينه صفه إلى المة ويكسب

ي دخلوا الذين المسلمين عدد إلى نظرت فلو ولبد، الى اللشه ديشن ف ي تع ف
عششددا لرأيتششه المكرمششة مكششة فششي وسششلم عليه الله صلى الرسول دعوة زمن
المدينششة فشي وسششلم عليششه اللششه صششلى اللششه برسششول آمششن من وأما جادا، قليل



السششلم، بقافلة التحقوا قد منهم اللف فستجد السلم عزة وزمن المنورة
اللصصه نصصصر جاء إذاوقششال: { الفتششح بهذا رسوله على تعالى الله من ولذلك

بحمصصد فسبح أفواجا، الله دين في يدخلون الناس ورأيت والفتح،
مششع وفتحششه نصششره تعششالى اللششه قرن } فقدتوابا كان إنه واسإتغفره ربك

دخششول يتم فلن والفتح النصر يتم لم إن لنه تعالى الله دين في الناس دخول
فكرهششم، وثششاقب بفهمهششم، الوائششل علماءانا إن بل تعالى، الله دين في الناس
خلششدون: "إن ابششن كقششول والشششوكة، بششالقوة منوطششا الفكششرة انتشششار جاعلششوا

والغلبة. بالقوة مقيدة التلقي ظاهرة الغالب" فجعل بتقليد مولع المغلوب
وسششيطرتها مششا، لغششة انتشششار جاعل - فقد تعالى الله - رحمه حزم ابن وأما
أصششول فششي "الحكششام كتششابه فششي أمرهششم. قششال وظهور أصحابها بقوة منوطا

غرهم ودخول أهلها، دولة بسقوط ويبطل أكثرها يسقط اللغة الحكام": "إن
يقيششد فإنمششا بغيرهششم، واختلطهششم ديارهم عن بنقلهم أو مساكنهم، في عليهم

مشن وأمششا وفراغهششم، أهلهششا ونشششاط دولتهششا، قوة وأخبارها وعلومها المة لغة
وخدمة والذل والحاجاة بالخوف واشتغلوا عدوهم، عليهم وغلب دولتهم تلفت

لغتهم، لذهاب سببا ذلك كان وربما الخواطر، موت منهم فمضمون أعدائهم،
بالعقل ومعلوم بالمشاهدة موجاود هذا وعلومهم، وأخبارهم أنسابهم ونسيان

/1ضرورة" ( والقششوة، الشششوكة أمششر عظم - إلى الله - حفظك ). فانظر32 
لششه يبقششى لششن السششلم فان هذا وسلطان. وعلى بدولة إل أمرهما يتم ل وهما
الدولة. إحياءا في أهله تسارع إذا إل حقيقي وجاود

ل وهششي متعارضششة، بصششورة متعششددة أمششورا البعششض يضششع مششا : كششثيراثانيا
قششول مثششل وذلششك لمششره، ومتممششة لششه مكملششة تكون قد بل أبدا، بينها تعارض

تعششارض ل فانه خطأ، سؤال وهذا الجهاد؟ أم العلم طلب الولى بعضهم: هل
ويتعلم. يجاهد فالمسلم بينهما،

بششأمر ننشششغل أن الولششى البعششض: هششل يسششأل المششر، هذا مثل في وكذلك
فهششم يتصششور ل الحقيقششة في وهما لها؟ والدعوة الدولة إحياءا بأمر أم العقيدة
تعنششي لنهششا التوحيد، فهم تمام من هي السلم فدولة الخر، بفهم إل أحدهما
هششذا وعلى ونصرتهم، المؤمنين موالة تعني هي ثم وأهله، الكفر من البراءاة
الكبرى الجماعة بأمر كثيرا يهتمون ل التوحيد حقيقة يفهمون ل الذين فأغلب

الصل. غير في حديثهم عامة وترى العظمى، والمامة
(مششن الكنششدي نفيل بن سلمة عن صحيح بسند وغيره النسائي المام روى

ًا، قال: كنت عنه الله كندة) رضي قبيلة ال جاالسش ا فق اللشه؛ رسشول رجاشل: ي
الحششرب وضششعت قششد جاهششاد، وقششالوا: ل السششلحا، ووضششعوا الخيل، الناس أذال

الن وقششال: (كششذبوا، بوجاهه وسلم عليه الله صلى الله رسول فأقبل أوزارها،
لهششم اللششه ويزيششغ الحششق، على يقاتلون أّمٌة أمتي من يزال ول القتال، دور جااءا

اللششه، وعششد يششأتي وحششتى السششاعة، تقششوم حششتى منهششم ويرزقهششم أقوام، قلوب
أنشي إلششّي يششوحى وإنششه القيامششة، يششوم إلششى الخيششر نواصششيها في معقود والخيل
ّبث، غير مقبوض َل ًا، تتبعونني وأنتم م وعقششر بعض، رقاب بعضكم يضرب أفناد

بالشام). المؤمنين دار
مششن للخششروج المسششلم يششدعو فهو الفائدة، عظيم القدر جاليل الحديث هذا

النششاس فيششه خششاض الذي الزمان هذا ق وخاصة الراءا، وتضارب النفس، هوى
يقولششونه مششا أن ظششانين منهششا، ليقتششاتوا أتبششاعهم أمام أفكارهم ورموا بآرائهم،

وسششلم عليششه اللششه صلى الله رسول بحديث له خبرة ل من وظن وحقا، صوابا



إلششى بحاجاششة الزمششان هذا في المرءا أن والمعرفة الطلع حق عليه يطلع ولم
السششلمية السششاحة علششى المطروحا بين من الحق لكتشاف شاق عقلي جاهد
العارضشين أن وخاصشة ومتحيشر، مشتردد فهشو وتجمعشات، وأحششزاب أفكششار من

ولكن ومناهجهم، أفكارهم تزيين في ويتفننون البيان، سحر يملكون أفكارهم
فيأخششذ الصششحيحة النبويششة السششنة إلششى يعود أن والمتردد المتحير هذا فكر هل
الشرعي. الواجاب هو هذا والهدى؟ الحق منها ليعرف أو زاده؟ منها

ل المخششالف، قششول يحتمششل هششو أو القششوال من قول ليس نقوله الذي وهذا
وظن. هوى غيره بل والله

المنصورة: والطائفة الجماعة
شششرعية ضرورة وهذه وحزب، جاماعة في المرءا دخول وجاوب عن تكلمنا
يملششك الششذي والحششزب الجماعششة صفات هي ما الن المرءا يسأل وقد وعقلية،

لوائه؟:  تحت ويدخل إليه ينتسب أن المسلم على يجب الذي وهو الحق،
لمواصششفات حششامل يكششون أن بششد ل الشششرعي والحششزب المطلوبة الجماعة

تكششون حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول مدحها التي المنصورة الطائفة
كششان الصششفات هششذه مششن الجماعششة اقششتربت وكلمششا هششدى، وحزب حق جاماعة
وأهششدى، أصششوب إليهششا النتمششاءا كششان وكلمششا وأوجاششب، ألششزم طاعتهششا وجاششوب

أكششثر فششي وسششلم عليه الله صلى الله رسول مدحها التي المنصورة والطائفة
بششل وشششرحا، بيششان غيششر مششن همل وسششلم عليه الله صلى يتركها لم حديث من

مششن المنصششورة الطائفششة صششفات هششي فما تفصيل، وأفضل بيان بأشد كشفها
وسلم؟. عليه الله صلى الله رسول حديث نص

المنصششورة، الطائفششة صششفات من صفتين لك يكشف المتقدم الحديث هذا
وأوضحه. بيان أجالى لك ويجليهما

سششلمة - حششديث المتقششدم الحششديث في النظر أمعنت : لوالولى الصفة
توقششف أعلنششوا جاماعششة أن هششو الحششديث ورود سششبب - لرأيششت عنششه الله رضي

السشلحا تدريب) ووضشعوا ول عناية غير من تركوها (أي الخيل فأذالوا الجهاد،
إعلن هششو الحششديث ورود أوزارها. فسبب الحرب وضعت قد جاهاد، وقالوا: ل

ًا الششرد وجاششاءا القتال، توقف ًا حاسششم عليهششم رد فقششد تششأويل، يحتمششل ل وقاطعشش
دور جصصاء الن كصصذبوا،بقششوله: (( وسششلم عليششه اللششه صششلى اللششه رسششول
إعلن أو لتششوقفه، مششوجاب سبب هناك وليس يتوقف، لم القتال إذ ))،القتال
قلوبهم؟. " زاغت أقوام الرض وفي ينتهي، وكيف انتهائه،
ًا وسششلم عليششه اللششه صلى المصطفى مدحا ثم لششم و للقتششال، أوفيششاءا أقوامشش
ًا مقششاتلون هم بل السلحا يضعوا ولم الخيل، يذيلوا كششل فششي ومحششاربون دومشش

لنششا وصف )). هكذاالحق على يقاتلون أمة أمتي من يزال ولحين: ((
وإذا لمتششه، بيششن وهكذا المنصورة، الطائفة وسلم عليه الله صلى الله رسول

وسلم عليه الله صلى الله رسول نص جااءا فإذا معقل، نهر ذهب الله نهر جااءا
بششاطل، إل يقششول لششن إنه يقول؟ غيره) أن (أي عساه وماذا لغيره؟ بقى فماذا
الششورق تجششارة أن ظششن ممششن الغيششر هششذا كششان سششواءا الغير، هذا كان من كائنا

أو المنصششورة، الطائفششة فششي تدخله وسلم عليه الله صلى الله رسول بحديث
الحششق جاماعششة مششن فتجعلششه لششه تشفع المنبر جاعجعات أن يرى الغير هذا كان

والهدى.



أو القتششال، توقششف إعلن هو حديثها ورود سبب المنصورة الطائفة إن نعم
عليششه عيسششى زمششن مششن يشأتي مششا (إل آن كل وفي زمان كل في بعضهم قول

كقشول أو جاهشاد، ول فيشه قتشال ل الزمشن هشذا ومشأجاوج) أن يأجاوج مع السلم
بعضششهم: كونششوا كقششول أو الصششلة، وأقيمششوا أيششديكم الزمن: كفوا هذا بعضهم
فاسدة. ومعان باطلة، معان على تنشزل حق كلمات بيوتكم. وكلها أحلس
أو يزوره أن أحد رام وإن يبطله، أن لحد ليس إلهي أمر هو القتال أمر إن

هو بل المنصورة، الطائفة في له بموقع يتشرف لم أنه ابتداءا فيكفيه يماحكه
ومهزوم، مخذول أنه الدهر أبد شاعرا وسيبقى الخذلن، طائفة ومن مخذول

يملكه. الذي والسلم الحق من أقوى بغطرسته الباطل وأن
وتمتلششك ضششعفها، مششع العششزة تستشششعر طائفة هي والنصر الحق طائفة إن
لكنهششا الحال، فقرة المتاع، قليلة الثياب، رثة تكون قد فقرها، مع القلب غنى
وهششذه وقششوته، اللششه بفضل منصورة هي خيولها وتناجاي أسلحتها، ترتفق وهي

يتوقششف ل المششرءا أن إذ تتوقف، ولن تتوقف، ول تزول، تزال) ولن (ل الطائفة
أن بعششد رجاششولته، منششه سلبت من إل وسجالها الحرب مناجااة وعن القتال عن

ليسششت المنصششورة والطائفششة العظيششم، الششدين بهششذا العششزة معاني منه سلبت
تعالى. الله بإذن كذلك

مششن وسششخط رضششي من رضي المنصورة، للطائفة الولى الصفة هي هذه
وسششلم، عليه الله صلى الله رسول حديث على فليسخط سخط ومن سخط،
الناس. أكثر عنه يعرض أن يضيره لن والحق

علينششا الشفيق بأمته الرحيم لنا بين المتقدم الحديث : فيالثانية الصفة
اللشه صلى المنصورة: يقول للطائفة والمال والغذاءا والطعام القتصاد موارد
تقششوم حششتى منهششم ويرزقهششم أقششوام، قلششوب لهششم اللششه وسششلم: ((ويزيششغ عليه

الله)). وعد يأتي وحتى الساعة،
حششتى السششلمية، والجماعششات التنظيمششات عامششة أن لششه يؤسششف ممششا إن

تفكيششر عششن يخرجاششون ل فششإنهم المالي، بالمورد يفكرون عندما منها الجهادية
أو محسششن، متششبرع عششن يبحثششوا أن إمششا فهششم الششدنيا، أصحاب أو الباطل، أهل

عليهششم لعششدائهم جاعلششوا بهششذا وهششم والكسششب، للتجارة أفرادها بعض يفرغوا
الخصششوص وعلششى المجاهششد، وخاصة المسلم يتقنها ل المنافذ هذه لن سبيل،

ل حششتى منهششا واحتششاط المنافذ، هذه على الكفر سيطر حيث الزمان، هذا في
جاششد أنه مع الموضوع، هذا مثل طرحا البعض علينا يستكثر قد قبلها، من يؤتى
تؤتششوا تعششالى: {ول قال به، الحياة وقوام الحياة، عصب فالمال وحيوي، مهم

للبشششر المششال اللششه جاعششل فقششد قياما}، لكم الله جاعل التي أموالكم السفهاءا
يرشششدنا أن أبششدا المسششتغرب مششن وليششس لهششم، قششوام ل بششدونه إذ لهم، قواما

إذ الخطيششر، المششوطن هششذا وفي المر، لهذا وسلم عليه الله صلى الله رسول
الششذي الحششق مششن تخجلششوا أن إيششاكم ثششم المنصششورة: إيششاكم للطائفة يقول أنه

عليكششم: سيسششميكم الناس إرجااف أمام تضعفوا أن إياكم ثم وإياكم تعلمونه،
سششيكون أطعتمششوهم فلو وتخريبا، قتل جاهادكم سيسمون كما لصوصا، الناس

وسبيل. قدرة عليكم للكافرين
سششبيل فششي والقتششال للجهششاد النششاس يدعون الذين أولئك من أستغرب وأنا

ورق عبوديششة (وهششي الوظيفششة من عيشهم يكتسبوا أن منهم يطلبون ثم الله،
عيشششهم يكتسششبوا أن منهششم يطلبششون أو العقششاد)، سماها كما العشرين القرن

وقتهم. وعامة جال ستأخذ التي بالتجارة



الباطششل ضشغط أمشام يملكشه الششذي الحششق مشن يخجشل ل أن المسشلم على
قششانون أن الجهلششة بعششض المجاهششدون: ظششن الخششوة للحقائق. أيهششا وتشويهه

- الغنيمششة فقششانون جاهلششة، كذابون وهؤلءا اليام، هذه تغير قد والفيءا الغنيمة
هششذا عششن فخبرونششا وإل الن، وإلى قائما - مازال عدوه من العدو يسلب حيث

أجاششرة يسمونه كما هو هل تسمونه؟ ماذا الخليج؟ في تسمعونه الذي الشيءا
السششاعة فششي دولرا ثلثيششن مششن أكششثر الغربششي للجندي يدفع حيث ومقايضة؟،

اللت ثمشن وبششدون وفراشششه، وتنعمششه وششرابه، طعامه بدون أجارة الواحدة،
فششي ترونششه الششذي الشششيءا هششذا ذلششك؟ شششابه ومششا الوقششود وبششدون والمعدات،

يسمى؟. ماذا والهرسك البوسنة
كلششه أهششذا حياءا بقية الباردة التقوى أصحاب وجاوه في بقي كان إن خبرونا
وشنار؟. جاريمة الجزائر في المجاهد يفعله ما ولكن مشروع،

ليكتسششب اليششوم المسششلم يعيششش طريق أي المعرفة أصحاب يا عرفونا ثم
ً يصيب ول رزقه مششال مششن أطيششب ومششال أزكششى طعام هناك وهل حراما؟ مال

؟!. الفيءا و الغنيمة
ويتبجششح، يتغطششرس بششاطله فششي وغيرنششا حقنششا، مششن نخجل أن العار من إن

مششن مششال مششن تأكششل أنهششا المنصششورة الطائفششة صششفات من أن الجميع وليعلم
الموفق. والله أبى من أبى أو شاءا من شاءا تعالى، الله أزاغهم

الحديث: أهل هم المنصورة الطائفة
أن فقششط الحششق لششه الششذي هو وسلم عليه الله صلى الله رسول حديث إن

- الحششديث ورود سبب أن لنا تبين وقد المنصورة، الطائفة صفات عن يكشف
الطائفششة أن يظهششر هنششا ومششن الجهششاد، معطلي على الرد - هو الطائفة حديث

سششلمة حديث غير أخرى أحاديث القتال. وهناك هو اللزم شرطها المقصودة
- اللششه عبششد بن جاابر حديث ومنها عليه، وتؤكد المر هذا تؤيد الكندي نفيل بن

تزال لوسششلم: (( عليششه اللششه صششلى اللششه رسول - قال: قال عنه الله رضي
القيامصصة، يصصوما إلصصى ظاهرين الحق على يقاتلون أمتي من طائفة

فيقصصول وسإصصلم، عليصصه اللصصه صصصلى مريصصم بصصن عيسى فينصزل قال
أمصصراء، بعصصض على بعضكم إن فيقول: ل، لنا، صل أميرهم: تعال

مسلم. )) رواهالمة هذه الله تكرمة
اللششه رسششول - قشال: قشال عنششه اللششه - رضشي سمرة بن جاابر حديث ومنها

عصصصبة عليه يقاتل قائما الدين هذا يبرح لنوسلم: (( عليه الله صلى
مسلم. )) رواهالساعة تقوما حتى المسلمين من

فهششم أي وتنفششي وتؤكششده، المر هذا إلى تشير كلها غيرها، أخرى وأحاديث
العظيم. الحديث لهذا آخر

هششذا تفسششير فششي الئمششة بعششض بكلم يتشششبث ممششن القوم بعض وجاد وقد
وعلي المبارك، بن الله عبد أمثال الهداة الئمة من جاماعة أن حيث الحديث،

إسششماعيل بششن ومحمششد حنبششل، بششن وأحمششد معيششن، بششن ويحيششى المششديني، بششن
بششالجزم فأجاششابوا الطائفة بهذه المراد عن سئلوا الحجاج بن ومسلم البخاري،

حقهششم فششي (والخطششأ أخطششأوا أنهم أم حقا، قالوه ما الحديث. فهل أهل أنهم
الحديث؟. بقولهم: أهل المقصود فما أصابوا فإذا جاائز)؟
معرفة إلى هدوا وألهم والصواب، الحق هو قالوه ما أن جاازما أعتقد إنني
وأهل زمان، كل في الرض أهل خير هم الحديث فأهل الحديث، بشهذا المراد



تعششالى اللششه حفششظ بهششم النحششاة، وعليهششا بها يتم التي الجادة على هم الحديث
بالخيريششة لها المشهود القرون خير لمنهج والتبع الهدى هي ومناهجهم دينه،
لنششا تششبين قرني). وحيششث الناس وسلم: (خير عليه الله صلى النبي قال حيث
الحديث؟. أنهم: أهل الئمة من الجمع هذا قال فلماذا هذا

المصطلح؟. بهذا المقصود وما
ولششو أعششرج أن بد فل المصطلح هذا من المراد كشف في أخوض أن وقبل

المصطلح. هذا تفسر في العليلة والطروحا السقيمة، الفهام بعض على قليل
الششذين هششم الحششديث بهششذا المقصششود أن الصششبية وبعششض الغمار بعض ظن

فششإنهم هششذا وعلششى وتخريجششا، وتحقيقششا دراسششة الحششديث، علششم بفن يشتغلون
وهذا الفن، بهذا اشتغلوا الذين الورق تجار وبعض الكتبة، أولئك على قصروه
مششن ظاهر التفسير هذا وخطأ والنحراف، الخطأ بين قالوه الذي وهذا العمل

بوضششوحا لنششا ليتششبين لهششؤلءا العملششي الواقع إلى نشير أن ويكفينا جاوانب، عدة
قالوه. ما خطأ

وتحقيقششا ودراسششة جامعششا الحششديث بعلششم اشششتغل واحششد كششل أن فنقول: لو
الششذي المصششطلح هششذا مسششمى فششي داخل أي الحششديث، أهششل من هو وتخريجا

اشششتغلوا الششذين القششوم أشششهر فمن وباقعة، طامة لكانت الئمة أولئك أطلقه
لهششم وقرأنششا وكفر، شرك منهم ُرئي والداني، القاصي عرفهم ممن الفن بهذا

وقششد والجششن، القبور كعبادة تعالى، الله غير عبادة تحّسن التي الكتابات بعض
صششرحوا الششذين التصششوف، أئمششة مششن هششو مششن الفن بهذا اشتغل من كبار رأينا

يوسششف الشششيخ الحششديثي الفششن بهذا اشتهر والمنكرات. فمّمن  البدع بأعظم
(وكلهمششا الصششغير الجششامع إلششى الصششغير الجامع زيادة ضم الذي وهو النبهاني

الصغير" ورتبششه الجامع إلى الزيادة ضم في الكبير "الفتح للسيوطي) وسماه
فوائششد، سششت علششى تشششتمل مقدمة له وجاعل المكرر، منه وأزال رائعا، ترتيبا
وهششذا الكششبير"، "الفتششح وزيششادته الصششغير الجششامع "صششحيح فششي مرقومة وكلها

كششالقبور تعششالى اللششه غيششر عبششادة تحسششن الششتي العديششدة الكتب من له الرجال
سششماه للوليششاءا - كرامششات زعم - ما فيه جامع كتاب وله بالموات، والستغاثة

الششتي والمصششائب العظيمششة، الطامششات مششن فيششه الوليششاءا"، كرامششات "جاششامع
تحكم التي المدنية المحاكم في عامل الرجال وكان ذكرها، من المرءا يستحي
ذم فششي وجاهششوده لبنششان، - في شاكر محمود تعبير - حسب العصري بالياسق

يقششول فهل علم، على نار من أشهر فيهم والطعن منهم، والبراءاة الموحدين،
مششن فهششو الحششديث أهششل مششن النبهششاني يوسششف عقششل: إن من مسكة له قائل

المنصورة؟!. الطائفة
أحمششد أمثششال الغمششاريون، وهششم منششه، وأشششهر النبهششاني يوسف غير وهناك

الغمششاري العزيششز عبششد توفي) وأخوهم (وقد الله عبد وإخوته الغماري، صديق
النبويششة السنة خدمة في العظيمة الجهود من لهم . فهؤلءا1حيا) يزال ل (وهو

في اشتغلوا وقد أمثالها، مئات ول الورقات هذه في نحصيه أن نستطيع ل ما
(نسششبة لمغربيتهششم ولكنهششم غيرهششم، عمششل يفششوق ما وتخريجا تحقيقا الحديث
- أي ولكنهششم المشششرقيين، كشششهرة شششهرة لهششم يكن السلمي) لم للمغرب

دون بحششوثهم مششن ويسششتفيدون كتبهششم، مششن يأخششذون زالششوا - مششا المشرقيين
القطششع، فيهششا يجششب ل الششتي السرقة من إنه فيه قيل مما وهو إليهم، الشارة
الحديثيششة الجهششود مششن الخششوة) لششه أكششبر (وهششو الغمششاري الصششديق بن فأحمد

الحسنة) وفاته. (السوة قبل كتب والمقال أيضا، هو توفي - وقد 1



وله مجلدين، رشد" في ابن أحاديث تخريج في الرشد أمثال: "هداية الكبيرة
كششذلك مسششتخرج ولششه المشششارقة، أحششد حققششه الشهاب مسند على مستخرج

أنششه إل البششاب، هششذا فششي شششك ول فطحل رجال وهو المحمدية، الشمائل على
بيششن فرقا يرى ل أنه (أي الوجاود بوحدة يصرحا كان إذ الصوفية، غلة من كان

الة، ذلشك في وألف والمخلوق)، الخالق ان رس أهشل وينشبز خبيثشا رافضشيا وك
يتقيششد ول الفششروع مسششائل فششى مجتهششدا كششان أنششه مششع الوصاف، بأقبح السنة

الطائفششة مششن بالتششالي وهششو الحديث، أهل مسمى في داخل هو فهل بمذهب،
المنصورة؟.

سقيم. أعوج الفهم هذا أن شك الجواب: ل
طويششل باع الحديث علم في له الغماري الصديق بن الله عبد أخوه وكذلك

الششذين للرجاششال جامعششه مثل الرجاال علم في جاهود وله -، كأحمد ليس - ولكن
لششه أجاششد لششم أو أعرفه الزوائد": لم "مجمع الهيثمي" في "الحافظ عنهم قال

ممششن وهو قبله، الصحابة في كتب من يذكره لم صحابيا اكتشف وقد ترجامة،
وعبادة. قربة ذلك ويرى القبور على المساجاد اتخاذ يحسن

وتخريجششا وتحقيقششا جامعششا الحششديث بعلششم اشششتغلوا الذين القوم هؤلءا ومن
يفششوق الفششن بهششذا إلمششام لششه كان الرجال وهذا الكوثري"، زاهد "محمد الشيخ

تدل بالمخطوطات معرفة وله التصور،
أن القششدرة عنششده كششان قيششل: إنششه حششتى فائقششة، وإحاطة وذكاءا براعة على
طرتششه علششى يوجاششد لششم ولششو كتششب، سنة أي وفي كاتبه ومن المخطوط يعرف

أهششل مسششمى فششي أبدا يدخل ل أنه إل العمل، وهذا الحاطة هذه ومع ،!!ذلك
الموحششدين، طعششن فششي قلمششه فكرس ودعاتها، للسنة عدوا كان لنه الحديث،

كبششار فشي طعششن - أن والتوحيششد السششنة علشى حقششده المششر- أي به وصل حتى
وكششثير والبخششاري، اللششه، عبششد وابنششه وأحمششد، أمثال: الشششافعي، الثقات الئمة

بشن أمثششال: أنششس ولمششزه طعنششه مششن يسششلم لم الصحابة بعض إن بل غيرهم،
السنة أهل على وحقده لمذهبه تعصبه بسبب هذا وكل عنه، الله رضي مالك

والتوحيد.
أن الحششق لطششالب تششبين واقعششة، أمثلششة وهششي غيرهششا، وكششثير المثلششة هششذه

وبالتششالي الحديث، أهل مسمى في الرجال يدخل ل وفنونه بالحديث الشتغال
الحششديث أهششل هم المنصورة الطائفة أن الهداة، الئمة بعبارة المقصود ليس

ومعرفته. اكتشافه من لبد آخر معنى لها الحديث. بل بعلم المشتغل هو
مشن ول الحشديث، أهشل مشن يكشون ل الجماعشة أو الرجاشل فشإن هشذا وعلى
الششذين هششم وليسششوا الطششواغيت، عنششد أجاراءا يعملون وهم المنصورة، الطائفة
هششم وليسششوا عليهششم، الشرعية وإصباغ عنهم المنافحة في البذل أشد يبذلون

صششبية هششم وليسششوا وسششلم، عليششه اللششه صششلى الله رسول بحديث الورق تجار
سششتر ويكشششفون تعشالى، اللشه إلشى الشدعاة علشى يتجسسششون الذين المكاتب

حنبششل، بششن وأحمششد غيرهششم، الحديث أهل بل والدين، الملة لعداءا المسلمين
نجعششل أن الظلششم لمششن إنششه وواللششه هششؤلءا، مششن بششرآءا ومسششلم، والبخششاري،
الحديث. كأهل المجرمين



الحديث؟ أهل هم من
السشلم، فهششم فشي المناهششج تضششارب زمششن وفششي المتششأخر الزمن هذا في
المسششلم فششإن البشششر، وأهششواءا عقششول تفرزها التي الكتابات المرءا قرأ وكلما

تعالى. الله لدين فهمهم وطريقة الحديث أهل منهج بقيمة يشعر السني
ن فيهشا وولشج أمتنشا، علشى العجمشة دخلشت أن بعشد حقيقشة يتششرب لشم م
اللششه ديششن فششي لءاؤه تكلم وقومه، تراثه جااهلية من شيءا فيه يوبق ،السلم
الرسششالة في تكلمواو ،بها البشر علقةو لللوهية تصورهم في تكلموا تعالى،

. والتشريع الفقه في وتكلموا دها،ئوعقا المحمدية
معتزلششة إلششى النششاس انشششق واللوهيششة التصششور ومسششائل التوحيششد ففششي

وفششي رأي، وأهل ظاهرية إلى الناس افترق والتشريع الفقه وفي ومتكلمين،
.وزنادقة صوفية إلى سالنا صار والتربية السلوك

ديششةئالعقا القششوال فيهششا تختلششط والخششوارج، كالشششيعة المششذاهب وتعششددت
المجتمششع جاعششل والمتضششارب، المتنوع الخليط هذا كل السياسية، بالتصورات
ًا السلمي ذلششك فششي وطريقها، دينها إلى القول ببليغ الداعية الكثرة لهذه نهب

المنهششج، وسلمة ،التصورات وضوحا من عليه هم ما على الحق أهل يبق كله
ميشزوات الوفيشاءا هشؤلءا عنهششم، لشهال رضي الصحابة عاشه الذي لوال والهدي

مششن بشششيءا يعارضششونه فل النششص، بششه اءاجاشش لمششا تسليم أهل همنبأ رهمغي عن
عادوا وإدراكه حكمه عنهم غاب شيءا معرفة أرادوا وإذا وقواعدهم، عقولهم

الحديث. أهل هم القوم هؤلءا أرادوا، كما لهم فكان به، فاستناروا النص، إلى
الششرأي والظاهريششة. وأهششل الششرأي أهششل مقابششل هم الفقه في الحديث أهل

هلأكذلك. ف والظاهرية وهديه، الحديث عن بعدهم في متفاوتة درجاات على
القواعششد ضبعشش إلششى أو لششديهم، صحت لتيا النصوص بعض إلى عمدوا الرأي

ومنهجششا أصشل فجعلوهششا المششراد، متسشاوقة نصوص مجموعة من تكونت تيال
لهششل تاريخيششا مثل ذلششك على وسأضربعليها:  الخرى النصوص عامة ردوايل

رد فشي يأالششر معهشا يتعامششل تيالشش الطريقششة لنشا ليتششبين ،معاصرا ومثل الرأي
:وسلم عليه الله صلى الله رسول أحاديث

البشششر يمظلتع اءاجا السلم أن الرأي أهل لدى : استقرريخيلتاا المثل
منفعششة زادت مهمششا الحيششوان مششن أعظششم فالنسششان المخلوقششات، ةيششقب عششن

الحششديث اءاجا وقد الطرحا، هذا مثل في صحيحة قاعدة وهي وقيمته، الحيوان
سششهم، لششه الراجاششل : أنكالتششالي والراكششب لجاششالرا بيششن تقسششم نيمششةغال أن

فششارق أن علششى الظششاهر فششي تششدل سششمةق وهششي أسششهم، ثلثششة لششه والراكششب
واعششدق لمخششالفته الحششديث هذا وردوا الرأي أهل اءاجا للحصان، هي السهمين
يينبغشش مششا قششلأف صششحيحة، يششرغ سششمةق الوا: هششذهقو ظنهم، حسب الشريعة
ونحششن النسان، من رثأك نصاالح يعطى أن بغيين ل لنه سهمين هو للراكب

متهششافت لنششه عقليششة قياسششية نظر وجاهة من القول هذا شنناق أن نريد ل هنا
يلتفشت فل النشص خلف علشى يششاسق هششذا أن يقشال أن يكفي لكن جاهتها، من

إليه.
الحششديث مششع تعاملهششا في ومتفاوتة كثيرة الباب هذا في المثلة أن فالحق

الكششاتب قائششل: إن يقششول نأكشش معينششة طائفششة إلششى هنا رينش ل ونحن والسنة،
الحنفيششة أن مششع ،أخطشش فهششذا الششرأي، يقششول: أهششل حين الحنفية مذهب صدقي

كان غيرهم لكن كذلك، بحق وهم المصطلح، هذا على علما صاروا بمناهجهم
الله صلى الله رسول حديث يردون المالكية فبعض السم، هذا من نصيب له



للششرأي إعمششال هششو كله وهذا ،المدينة أهل مذهب خلف على لنه وسلم عليه
النص. مقابل

وجاششه علششى ل الزندقششة وجاششوه مششن وجاششه علششى الشششريعة رد من أنش ولكن
أن ظان يظنن ول المشهور، الراوندي" الزنديق "ابن أمثال المعذور، التأويل

فششإن كل واحدة، مرتبة على يجعلهم الرأي أهل مسمى في جاميعا لءاؤه وضع
الضال. السقيم الفهم من هذا

والترجايح، الخلف مسائل في قولهم المعاصرون : يكثراصرالمع المثل
القششول هششذا أن أو الشششريعة، بأصول الليق أنه أو للواقع، ملئم القول هذا أن

الصششحيح النص تخالف نيالس اهاير جاحاترم يوه الشريعة، روحا إلى أقرب
زكششاة نأب القول نأب وليق ذيال فالفقيه وجالءا، ضوحاو بكل لةأبالمس الخاص

حسششب للغيششر النفشع لنششه أو الواقششع، يلئششم هششذا لن الصششواب هو الخضروات
يلتفت ل ولكنه الحديث، فيها صح قد الخضروات زكاة أن يعلم وهو رهم،يتعب

ردجششمب أنششه يظششن أو ويزعششم آخششر، على قول ترجايح في عليه يعول ول للنص
بيششن الختيار حرية والفقيه للمسلم يجعل لةأالمس في السابق الخلف وجاود

الشششيخ ابتششك ولعل الصحيح، النص مخالفة في حرج دون المعروضة القوال
مثششال خيششر " هششو الحديث وأهل الفقه أهل بين النبوية "السنة الغزالي محمد
ن اونظشر فكرا الضيق بأنهم الحديث أهل اتهام في يقع ما على أهشل قبشل م

المعاصرين. الرأي
الفهششم مناهششج عششن هنششا وحششديثنا جاششدا، كثيرة الرأي لهل المعاصرة رالصو
أبششدا نششييع ل لنششه يفة،عالضشش الفرعيششة القششوال عششن الكشششف عن ل والتحليل

المطلششق، الصششواب إلششى بصاحبه يؤدي أن والتحليل الفهم في المنهج صواب
إلششى المنتسششبين عامششة نإفشش الجملششة وعلى الكذوب، يصدق دق المقابل وفي

بنششور يهتششدوا لششم أنهششم أي رائيششون،أ هششم المسلمين الخوان اعةمجا في الفقه
والنصششوص، الحششاديث على يعولون ل الجماعة أفراد وعامة ،والسنة الحديث

نيتع وهي للسلم، الشمولية النظرة يسمونه ما على أفرادهم بونير لكنهم
وهششذه لة،أبالمسشش نششيالمع صالخششا الحكششم دون العامششة القواعششد مشع التعامل
قلب، ظهر عن وتحفظها بل معها، وتتعامل للعمومات، أسيرة تكون الصورة
نم فقيه سئل لو فمثل حادثة، لكل الحكام من مجموعة منهأذها يف وتنشئ

مثل بالكشافر المسشلم قتشل لةأمسش فشي تعشالى اللشه حكم عن الرائيين لءاهؤ
ابه: أنتششك فششي قششرر دقشش تعششالى اللششه أن هششو عنششده ليلوالششد ،باليجاب ابجال

كششان مششن كائنا قاتلها من صالقصا من بد فل نفس، والكافر بالنفس، النفس
بقششوله خششرآ فقيششه احتششج فلو العموم، هذا على يرد العموم أن مع القاتل، هذا

ى فرينكصالل اللصه يجعل ولن{تعالى:  ؤمنين عل لكششان ،}اليسإصب الم
بهششذه الفقيهيششن فاحتجششاج الجملششة علششى ولكششن الول، للقششول مناهضششا ولهقشش

فشي البحششث هو الصواب المنهج أن إذ الحديث، أهل منهج هو ليس العمومات
النص هذا إلى الفقيه يهتد لم إذا حتى ابتداءا، النص في الخاص المسألة حكم

العمومات. إلى ألج
منهششج عششن حديث وهو الرأي، أهل مقابل هم الباب هذا في الحديث هلأف
الحششديث أهششل لتعلششق ولكششن وتحليل، فهمششا النصششوص مششع ملعاالت في يعلم

الجمششع فششي جاهششودهم مششن الكششثير يفرغششون علهششمجا ابه واهتمامهم بالنصوص
ع والسشم، اللقشب ذابهش فتميزوا لها، والتحصيل ن الكشثير أن م المنتسشبين م

صششدق(أ الشششريعة علششوم من الفن ذابه خاص اهتمام له يكن لم الحديث لهل



علششى مثششال وخير الباب، هذا في فعالض متميز ضعيفا كان الحديث) بل علم
السنة، أهل خطيب يسمى نهإف الدينوري، قتيبة ابن هو الرجاال من النوع هذا

أعلم مششن علم قتيبة وابن المعتزلة، بخطيب يلقب كان الذي احظجلل مقابلة
وصششحيحه الحديث ضعيف يميز يكن لم أنه إل اتهالجار من ورجال السنة، أهل
منهششج علششى النصششوص مششع والتعامل والدراك الفهم في لكنه به، ينشغل ولم
الحديث. أهل

في بدعيا كان وجامعا رواية بالحديث اشتغل ممن كثيرا فإن المقابل وفى
هششو كمششا " فهششو حطششان بششن "عمششران لءاؤه أمثال ومن سلوكه وإدارة منهجه
كروايششة صحيحه في البخاري له روى وقد م،اتهغل من بل الخوارج من معلوم
أي الحششديث أهششل مسششمى فششي دخلهيشش ل هششذا لكن الحديث، في وعدل صدق

حليل.توال الفهم في المنهج به يقصد الطلق لن المنصورة، الطائفة
بششد فل والحكششام، الفقششه في الحديث بأهل المراد تجلية من يننته أن قبل

المششام نششيأع عصششر وكششل عصششره فششي الحششديث أهششل لمششام الدعاءا دوام من
ل بلششهق والحديث السنة أهل كان الذي ،الشافعي إدريس بن محمد بيالمطل

فششي يششنالخر لقششوة خاصششة معهششم، متهمنششاظر في الرأي أهل أمام يصمدون
هششذا يلقششب كان حتى السنة فنصر المام هذا فحاءا اج،جوالح العقلي المنطق
"الرسششالة" يششمعظال كتششابه وكششان الحديث، ناصر السنة" أو "ناصر هو اللقب،

خللششه، ومششن معششه التعامششل ضرورة وإلى النص قيمة رد في الولى ةناللب هو
حيششن لمششامهم أوفيششاءا يكونوا لم ينخرتأالم افعيةشال ولكن عنه، بعيدا وليس
وثانيششا: حيششن كلمين،تالم الصول: بطريقة في قتهميطر تسمى أن أول قبلوا

حامششد) (أبششو الششيالغز محمششد بن محمد وهو الفقه في شافعي لرجال محواس
الفهششم أعمششدة أحششد هششو يالرسششط المنطق يجعل ) أنهش505 ةنس المتوفى

الصششول" علششم فششي "المستصششفى كتششابه في ذلك سطر كما تعالى الله لدين
طريقششة ظلمششا يسششمونها كما أو المتكلمين، عند الصول كتب أركان أحد وهو

الشافعي.

الحديث: أهل عند المنهج معالم
إن عماد هذا المنهج قائم على مطلق التسليم للنص المعصوم، ثم هششو 

والتحليل، ووعدنا أن نتكلم هنا عششن أهششل الحششديثالفهم منهج مستقل في 
 أحاول جاهدي أن أهرب من لفششظوأناوطريقتهم في المفاهيم والتصورات، 

أن هذا اللفششظ هششونني أعتبر : لا"العقيدة"، لن هذا اللفظ ليس أثريا، وثاني
اللفششظ الفهم والتصور، وسبب ذلششك أن هششذا فيمين لانتصار لمذهب المتك

ي إفراز ليس لها لتييدل فقط على قضايا التصور ا ة، أويشا الحركشة والحف
بشإطلقأصششحاب هشذا اللفشظ، وهشو يقابششل لفشظ الفكششر يفهمششه لنقل هكششذا 

"اليمششان اللفششظ هششو لفششظ "ذا لهششالمعاصششرين لششه، والبششديل الشششرعي
همششاواحششد من داخل كل فيو"التوحيد"، وهما لفظان يجمعان ق داخلهما أو 

ر والتصديق، ومسائل الحركة والحياة، ولفظ العقيششدة ل يقششوموقضايا التص
ب، بل هو يدل فقط على مفاهيم التصديق فقششط، وهششذا أفششرزالمطلوذا به

دة بدعيششة لششم تكششن عنششد الوائششل، وأهششم هششذهجاديششفششي المسششلمين أحكامششا 
ب السلوك والحركة، وصششارجاان هو: تضخيم جاانب التصديق على الفرازات

ه، وليششسمعرفتششمقششدار بمعيار الناس في الحكم على بعضششهم البعششض هششو 
اا طريقششنهششمقدار هداه، والمعرفة في دين الله تعششالى ل قيمششة لهششا إل لكوب



الهششدى""ح القاعششد الكسششول، ولكششن لفششظ جيق للسالك، ل لتبالطرلكشف 
نب العمششل والسششلوك المطششابق لهششذه المعرفششة،وجاششاانب المعرفة جاحمل ي

راراتششهق ويقصششدون: إ صششحيحة، عشن فلن: إن عقيششدتهالنولون قفالناس ي
 مششن هششدىعليهما هو بذا ل يهتمون به مسائل التصديق والمعرفة، وهم في

 السلوك والعمشل، والصششل الشذي علمنشا إيشاه القششرآن، ونبهشتفيأو ضلل 
، ولملكثيرا هو أن الرجال ل يكون مهتديا بعلم خاص ل يفرز ععليه السنة 

 الصحيح، فكششون "الرجاششل عقيششدته صششحيحة" ل يفهششمالعلمبعمل لم يسبقه 
اب، وكذلك قششول بعضششهم: هششذا أفكششارهوصومنها أن هذا الرجال على هدى 

لجاششهششا أن الربرف، ويقصششد العا لفظ ي عند الصوفية: تساويرة، وهيمستن
ن إبليششسل، وهذا اللفظ ليس من ألفاظ المدحا، فيعرف ربه بالفهم الصو

 عقيششدتهسذه المعرفششة، وكششذلك إبليششبهششابر العارفين، لكنه لششم يهتششد أكمن 
منا.ؤليس كذلك أفكاره مستنيرة، ولكنه ليس موحدا ول موإبصحيحة، 

والجحصود الرجصاء: (الكفصر وبدعصة الحصديث أهل
والسإتحلل)

هششذا فششي البدعة أهل مقابل هم واليمان التوحيد مسائل في الحديث أهل
كششثر قششد والخششوارج والمرجائة، الخوارج هم الباب هذا في الفرق وأهم الباب،
مششن يفهمششوا لششم المتحششدثين هششؤلءا أغلششب أن مششع عنهششم، المعاصششرين حديث

ل في المتشددون أنهم سوى شيئا الخوارج رجال أحشدهم رأى فكلمشا بشاب، ك
الرجاششاءا فعششل ما قارنا أننا ولو بالخارجاية، اتهمه البواب من باب في متشددا

أمرهششم يهششون الخششوارج أن لوجاششدنا الخوارج عقائد أحدثته ما بمقدار أمتنا في
وحربششه سششيفه سششل قششد فالكل المرجائة، عقائد إفرازات أمام شيئا يعدون ول
يحسششن ل مششن - حششتى والهجششرة التكفيششر - جاماعششة المعاصششرين الخوارج في

ى وسشيطرته المرجائشة مشذهب غلبشة ولكشن والفشرق، العقائشد كتب قراءاة عل
ميسششورا، سهل الخوارج أمر اكتشاف جاعل الذي هو اليام، هذه الناس عقول
آثارهششا من يبق ولم التأثير، محصورة العدد، محدودة والهجرة التكفير جاماعة

إلششى بانتسششابهم يتبجحششون الششذين هششؤلءا ولكششن يظهششر، ول يلوحا وشم بقايا إل
" يسششتحله لششم مششا بششذنب القبلششة أهل من أحدا نكفر دعوى: "ل تحت المرجائة

؟. المنام في ولو منهم يقترب أن يجرؤ الذي ومن ؟ عنهم يتحدث الذي فمن

. يستحله:           لم ما بذنب القبلة أهل من أحدا نكفر ل قولهم

يششدركه) -: أنبانششا (ولششم حنبششل بن أحمد المام علم - جاامع الخلل  - قال1
سششأل رجال قال: حضششرت حدثهم إبراهيم بن إسحاق أن هارون أبى بن محمد

المسششلمين إجامششاع اللششه، عبششد أبششا - فقال: يا حنبل بق أحمد - أي الله عبد أبا
أحدا نكفر الله: نعم. قال: ول عبد أبو قال وشره؟، خيره بالقدر اليمان على

قششال ومششن كفششر، فقششد الصششلة تششرك مششن الله: اسششكت، عبد أبو فقال بذنب؟
شاكر.. أحمد ). تحقيق1/79( أحمد كفر. ا. هش. مسند مخلوق" فقد "القرآن

خطشأ. وهششو هشارون، بشن محمششد المطبوعشة صشحيح. وفشي قلشت: إسشناده
أثبتناه. ما والصحيح

أن -: بلغنششي حنبل بن - أحمد الله عبد أبو السنة: قال في الخلل  - قال2
فيعيبششون الجششانب ذلششك فشي يجلسششون وغيرهمششا منصششور بن وموسى خالد أبا

مخلششوق، وغير القرآن) مخلوق (أي يقال ل القول: أنه هذا أن ويدعون قولنا،



اللششه عبششد أبو تبسم الخوارج. ثم بقول نقول ويقولون: إنا يكفر، من ويعيبون
عبششد ومصششطفى محمششد ) بتحقيششق6/479( الكبرى كالمغتاظ. ا. هش. الفتاوى

العلمية. الكتب دار عطا/ طبعة القادر
النششاس بيششن القاعششدة هششذه شيوع إن إذ المقدمة، في الثرين هذين جاعلت

فيها ما على التنبيه محاولة أو وردها المعصومة، النصوص مقام في جاعلها قد
يحسششن ل الششتي التهمششة تلششك بالخارجايششة، متهمششا سيكون مرفوض، عموم من

إنكششاره إلششى يبششادر عليششه، جاديششدا أمششرا الجاهششل سششمع فكلمششا سششواها، الجهلة
ويسششتبعدون المسششلم، فششي الششردة حششدوث يتصورون ل والناس منه، والتنفير
الفقششه أبششواب فششي الششردة ذكششروا قششد الفقهششاءا أن مششع بششه، الحكششم أو وقششوعه

بعششض ذكر بل نواقضه، من وأنها الوضوءا باب في الردة ذكروا المتعددة: فقد
فششي المقدسششي قدامة ابن حدوثها. قال يتصور ل حالت في الردة العلم أهل

الكششبير الشششرحا مع أثنائه. المغني في وجادت إن الذان تبطل المغني: والردة
قشال ولهششذا أذانششه؟ أثنششاءا في المؤذن يرتد أن المرجائ يتصور ). فهل1/438(

يجهلششون: ل العلششم أدعيششاءا من المجيد: كثير فتح على تعليقه في الفقي حامد
مجششاهرا كششان ولششو بالسششلم، بهششا تلفششظ مششن كششل على فيحكمون الله، إل إله

الحرمششات واسششتحلل والوثششان، والمششوتى القبششور كعبششادة الصششراحا، بششالكفر
واتخششاذ اللششه، أنششزل مششا بغيششر والحكششم ضششرورة، الششدين مششن تحريمها المعلوم
الله. ا. هش. دون من أربابا ورهبانهم أحبارهم
مششا إلششى فانظر بالتوحيد، المسلمين قادة علم مقدار تعرف أن أردت وإذا

)171 المسشلم" (ص تكفيشر وقضشية "الحكم كتابه في البهنساوي سالم كتبه
بهششم التوسششل أو بنششدائهم المششوات من بالصالحين يستعينون الذين يقول: إن

المششر، تصششريف علششى المششوات قششدرة يعتقششدون ل الحاجاششات لقضششاءا الله إلى
السلم. اهش. حكم فهم عن انحراف هو بكفرهم فالحكم وبالتالي

الخششوان لجماعششة والفهششم الششوعي قمة يمثل هذا بكتابه البهنساوي وسالم
يرتقششب هششل أو خيششر؟ هششؤلءا مششن يرجاى للتوحيد. فهل فهمهم في المسلمين

العظيم؟. السلم بناءا من انهدم لما تجديد منهم
التجديششدي الفكششر هششو البنششا حسششن فكر أن يعتقد من هو هؤلءا من وأغرب

أهششل شششعار ويرفع والسلفية، للسلف ينتسب وهو العصر، هذا في المة لهذه
والجماعة. السنة
بيششن الفارق أن يعتقد وهو الجهاد فكر حمل يزعم من كله منهم أغرب بل

البخاري صحيح بين كالفارق الجهاد جاماعات وبين المسلمين الخوان جاماعة
ضششد ل معهششم، التحششاد مششن أبششدا يسششتنكفون ل فهششم ولهششذا مسششلم، وصششحيح

لهششؤلءا مطيششة ويسششتخدمون بل إخوانهم، من الموحدين ضد ولكن المرتدين،
بالمكفراتية. وتسميتهم إخوانهم شتم في المبتدعة
قبششل، من التهمة بهذه أئمتنا اتهم فقد خوارج، بأننا اتهمنا إن حال كل على

وكششذلك الخششوارج، مششن بششأنه اتهششم أحمد المام أن الثاني الثر في رأيت فكما
فأشششهر الوهششاب عبششد بن محمد اتهام وأما القيم، ابن وتلميذه تيمية ابن اتهم
العجالة. هذه في يذكر أن من
يسششتحله. لم ما بذنب القبلة أهل من أحدا نكفر عبارة: ل شرحا إلى نعود 
المراد. فهم ليسهل نقاط إلى البحث أقسم وأنا

- القاعدة - كهذه والعقائدية الصولية القواعد من كثيرا : إنالول المر
ينبغششي ول الظششروف، هششذه لمعالجششة خاصششة، ظششروف فششي نشششات تششد تكششون



المعصشوم، النششص مشع يتعامل كما القواعد هذه مع يتعامل أن الفقيه للمسلم
المعروضششة بالحادثششة المتعلقششة الخاصششة الحكششام ينسى ل أن الفقيه على بل

حيششث هذا، من "الموافقات" شيئا كتابه في الشاطبي المام بين وقد أمامه،
الجزئيات. عن تغني ل الكليات أن على نبه

فهششذا خاصششة ظششروف فششي نشششأت القاعششدة هششذه : كششونالثصصاني المصصر
والخششوارج الخششوارج، علششى الرد في استقرائية كقاعدة قبلت أنها إذ معروف،

بيششن الجامع فالقدر وافتراق، واتفاق وخصوص، عموم السنة أهل وبين بينهم
السنة فأهل المكفرة، وبالعمال بالشراك، التكفير هو والخوارج السنة أهل

المششرءا يكفششر فكمششا وعمششل، قول الكفر وكذلك وعمل، قول يقولون: اليمان
فشي فشالردة اللسششان، وقول الجوارحا بعمل يكفر فكذلك وقوله، القلب بعمل

تششال شششك، أو اعتقششاد أو كفششر أو بقششول السششلم هششي: قطششع الفقهششاءا تعريششف
وقطششع الكفر إلى السلم عن الشرع: الرجاوع في الشافعي: الردة الحصني
مششن واحششد وكل بالعتقاد، وتارة بالفعل، وتارة بالقول، تارة ويحصل السلم،

)،2/123الخيششار-(  تحصر. ا.هش. كفايششة تكاد ل مسائل فيه الثلثة النواع هذه
المطششالب": لنيششل الطششالب "دليششل الكرمي" فششي "مرعي الشيخ قال وكذلك

وبالشششك. ا. هششش. وبالعتقششاد وبالفعل أمور: بالقول أربعة بأحد الكفر ويحصل
).2/256،257( السبيل منار

جاششانب أمششا السششنة، أهششل مششع الخوارج فيه يلتقي التكفير من الجانب وهذا
كمششا هششي بششل واحششدة، مرتبششة علششى المعاصششي يرون ل السنة الفتراق: فأهل

والفسصصوق الكفصصر إليكصصم وكرهبقششوله: { كتششابه فششي تعششالى اللششه ذكرها
مششا ومنهششا كفششر هي والعملية) ما (القولية المعاصي من } فهناكوالعصيان

يرون ل والخوارج كافر، فهو المكفر أتى فمن عصيان، هو ما ومنها فسق هو
أو النششبي سششاب فحكششم تفصششيل، بل كفر كلها وأنها واحدة، درجاه إل المعاصي

الخمر. وشارب والسارق الزاني كحكم هو الصليب لبس أو لصنم الساجاد
ترتقششي قد المكفرة غير المعاصي أن يعتقدون السنة : أهلالثالث المر

بأمرين: المكفرة درجاة إلى
قششد الزنششا أن المرءا علم فإذا الستحلل)، (وهو المعصية حل  باعتقاد– 1

فعششل الزنششا، بفعششل ل العتقششاد بهششذا كششافر فهششو بحلششه يقششول وهششو الله، حرمه
شك. ول كفر وهو تعالى الله حكم رد بهذا لنه يفعلها، لم أو المعصية

يصصذكر لصصم مما تكلوا ولتعالى: { حكمه: قال في المشرك  - بطاعة2
أوليصصائهم إلى ليوحون الشياطين وإن لفسق وإنه عليه الله اسإم

ابششن قششال ،121 } النعاملمشركون إنكم أطعتموهم وإن ليجادلوكم
وهم وإنتعششالى: { قوله تفسر في كثير }: أيلمشصركون إنكصم أطعتم
كقوله الشرك هو فهذا غيره، قول إلى وشرعه لكم الله أمر عن عدلتم حيث

( اللششه}ا.هششش. التفسششير دون مشن أربابششا ورهبششانهم أحبششارهم تعششالى: {اتخششذوا
كفصصروا الصصذين تطيعصصوا إن آمنوا الذين أيها ياتعالى: ( ) وقوله2/171

ريششرجا ابششن . قششال149 عمششران } آلخاسإصرين أعقصابكم علصى يردوكم
صششلى محمششد نبيكم نبوة جاحدوا الذين يعني كفروا الذين تطيعوا الطبري: إن

عنه، ينهونكم وفيما به، يأمرونكم فيما والنصارى، اليهود من وسلم عليه الله
ناصششحون. فيششه لكششم أنهششم تزعمون فيما وتنتصحوهم ذلك، في رأيهم فتقبلوا

والكفر اليمان، بعد الردة على } يقول: يحملونكمأعقابكم على {يردوكم
).122 /4( البيان السلم. ا.هش. جاامع بعد وبرسوله وآياته بالله



ليششس كفششرا لتكششون المعاصششي فششي الستحلل اشتراط : إذاالرابع المر
المكفششرة المعاصي وأما كفرا، تكون ل التي المعاصي في بل معصية أي في

حتى أي يستحلها، لم أم المرءا استحلها سواءا اليمان أصل تنقض فإنها بذاتها
كلياته: والكفر في البقاءا أبو شك. قال ول يكفر فإنه حرمها الله أن اعتقد لو
مجمشع إنكشار للكفشر المشوجاب والقول أخرى، وبالفعل تارة بالقول يحصل قد

استهزاءا. ا.هششش أو عناد عن أو اعتقاد عن يصدر أن بين فرق ول نص، فيه عليه
).86 (ص الملحدين إكفار

- الذنوب لجميع هو الستحلل شرط أن يعتقدون : الذينالخامس المر
هششذه يطلقششون ولششذلك المرجائششة، وهم مبتدعة؛ فرقة - هم وغيرهما المكفرة

ل يقيششدونها ول يسششتحله، لششم مششا بششذنب القبلة أهل من أحدا نكفر القاعدة: ل
والمرجائششة الخوارج، عن شرا يقلون - لم المرجائة - أي وهم عمل، ول عقيدة
المكفرات. غير في الستحلل باشتراط السنة أهل مع يلتقون

أهل..." تعمششل من أحدا نكفر " ل القاعدة هذه صارت فقد الرجااءا ولغلبة
المششر، هششذا علششى العلمششاءا نبه وقد المكفرة، وغير المكفرة الذنوب جاميع في
أبششى ابششن نبه وقد ردها، كيف أحمد المام رأينا فقد القاعدة، هذه يطلقوا ولم
كثير امتنع قائل: ولهذا المر هذا على الطحاوية على شرحه في الحنفي العز
بكششل نكفرهششم ل يقال بل بذنب، أحدا نكفر ل بأنا القول إطلق عن الئمة من

إنما العموم. والواجاب ونفي العام النفي بين وفرق الخوارج، تفعله كما ذنب
).293،294 (ص الطحاوية العموم. ا.هش. شرحا نفى هو

عقيششدته: متن في الطحاوي المام عبارة وهل الستحلل؟ هو الجحود هل
صششحيحة عبارة هي هل فيه"، أدخله ما بجحود إل اليمان من العبد يخرج "ول
الجحششود بيششن يسششوي العلششم أهششل التوفيششق: بعششض وبششالله نقششول ل؟، أم

جاعششل وجاششه مششن مقبششول القششول وهششذا واحششد، بمعنششى ويجعلهششا والسششتحلل،
) هششو محششرم هششو لمششا الحششل اعتقششاد (أي المسششتحل أن إذ جاحششودا، الستحلل

فل السششتحلل عيششن هو الجحود يكون أن أما له، ورد تعالى، الله لحكم جاحود
يششدخل وهششذا القششرار لعششدم الششرد هو فالجحود والحال، اللغة جاهة من يستقيم

وعششدم الخبششار رد كششذلك فيششه كمششا الحلل، تحريششم فيه كما الحرام تحليل فيه
عبارات في والجحود الستحلل، من أشمل هو فالجحود هذا وعلى تصديقها،

شششامل هششو بششل السششتحلل، أمششر هو كما فقط القلبي بالعمل يتقيد ل السلف
وقششد بعمله، يجحد وقد بقلبه، الرحل يجحد فقد وباطنا، ظاهرا مطلقا، للعمل
في حزم ابن قال جاميعا، بهم أو منهما اثنين باجاتماع يجحد وقد بلسانه، يجحد

تعششالى اللششه افششترض ممششا شششيئا جاحششد من صفة الدين في الكفر: وهو تعريف
بلسانه أو لسانه، دون بقلبه إليه الحق ببلوغ عليه الحجة قيام بعد به، اليمان

اسششم عن بذلك له مخرج بأنه النص جااءا عمل عمل أو معا، بهما أو قلبه، دون
فششي الصششفهاني الراغششب قششول ) وأمششا1/45( الحكششام اليمششان. ا.هششش. انظششر

تسششتيقنه مششا بلسششانك لغششة: "إنكششارك الجحششد تعريف ) في122 (ص مفرداته
والبششاءا والمتنششاع للتصششديق، المنششافي قاصر. فالتكذيب تعريف فهو نفسك"،
الجحد. مسمى في يدخلن الوائل لفظ في كلهما للنقياد المنافي

مششا بجحششود إل اليمششان من العبد يخرج عبارة: "ول تحقيق في الجواب أما
فيه" فهو: أدخله

فسششبب الكفششر، ونششوع الكفششر سششبب بين يخلط المسلمين من كثيرا - إن أ
هششذا لحصششول الدافع فهو الكفر نوع أما التكفير، بها يناط التي العلة هو الكفر



شششرعي، حكششم - وهششو التكفيششر حكششم يعلق أن المسلم على فالواجاب الكفر،
هششذا وشششرحا نششوعه علششى ل سششببه - على فيه للعقل مجال ول الشرع، مورده
كالتالي: الكلم

ومنششه البششاءا كفر فمنه أنواع، الكفر فقالوا: إن الكفر أنواع العلم أهل ذكر
الستهزاءا... كفر ومنه التكذيب، كفر ومنه الجحود، كفر ومنه العراض، كفر

مششن الكفششر حصششول سششبب تششبين السنة أهل ذكرها مما وأمثالها فهذه وهكذا،
كششافر النششبي فقاتششل فششاعله، بششه كفششر الششذي والعمل الفعل لنا تبين ول فاعله،
الششدافع هششو مششا نعرف أن أردنا لو ولكن الكفر، سبب وهذا الملة، أهل بإجاماع
ًا قتله وهذا نبي، أنه لتكذيبه قتله فهذا لخر، إنسان من لختلفت للقتل حسششد

فكمششا بششه، بعششث الششذي الحق قول عن لستكباره قتله وهذا له، تصديقه مع له
ن تختلشف، النواع أن نرى النوع الرجاشل نكفشر فهشل متحشد، السشبب ولك أم ب

بحثنا عن النظر بغض المكفر السبب على يعلق التكفير هو الجواب للسبب؟
السبب. لهذا الدافع النوع عن

ذهبنششا ولششو الكفششر، سششبب فهششذا برجالششه، المصحف داس آخر: رجال ومثال
فالمسششلم النششبي، قتششل حال هو كما الناس في لختلفت الكفر نوع عن نبحث

كششانت وإن النششوع، علششى ل السششبب علششى التكفيششر حكم يعلق أن منه مطلوب
فإنهششا حصشرها، عشن المشرءا وعجشز وتششعبت تعشددت مهما المكفرة السباب

ل السششبب إلششى راجاششع بششالتكفير الحكششم ولكششن الكفر، أنواع في جاميعها داخلة
النوع.
معلششوم، هششو كمششا متعششددة والجماعششة السششنة أهششل عنششد الكفششر - أنششواع ب

الملزم التصششديق هششو عنششدهم اليمششان لن واحششد، نششوع على قاصرة، وليست
هششو التصششديق فضششد القرار، وضد التصديق ضد هو والكفر والمتابعة، للقرار
العششراض يدخل والمتابعة القرار وضد والشك، والستحلل والجحود الكذب

وهششم البدعيششة الفرق بعض كانت وغيرها. ولما والستكبار والباءا والستهزاءا،
بضششده، الكفششر يقيششدون فإنهم التصديق معنى على اليمان يقصرون المرجائة

فششي يشششترطون فششإنهم والشششك، والسششتحلل القلششبي والجحود التكذيب وهو
النششواع لهششذه مصششاحبا يكششون كفششرا) أن اللششه سششماه (الششذي المكفششر العمششل

تحقششق مششن لبد عندهم ولذلك والشك)، والستحلل الجحود (وهى المذكورة
للفعششل، المصششاحب الشششك أو السششتحلل أو القلبي الجحود أو التكذيب وجاود

عششن النظششر بغششض كافر السنة أهل عند فإنه نبيا قتل رجال أن ذلك: لو وشرحا
مششع متششابعته لعششدم أو تصششديقه لعششدم قتلششه سششواءا كفر، النبي فقتل قلبه، أمر

مششن بششد فل بششذاته، مكفششرا عمل ليششس النبي قتل فإن المرجائة، وأما تصديقه،
وأما كافر، فهو بنبوته لشكه أو لجحده أو لتكذيبه قتله فإن الدافع، إلى النظر

مختلشف، حينئششذ عنششدهم فالمر به، جااءا لما مصدق بنبوته، معتقد وهو قتله إن
يحكشم السشنة) وبعضشهم أهل كفرهم (وهؤلءا مطلقا بكفره يحكم ل فبعضهم

كفششرا سششماه وبعضششهم والخرة، الباطن في إيمانه اعتقاده مع ظاهرا، بكفره
إذ لنبششوته، مكششذبا إل وسششلم عليششه اللششه صششلى النبي قاتل يتصور ل لقوله: إنه

فششي وطبقششاتهم المرجائششة، فششرق هششم فهششؤلءا إياه، وقتله بنبوته تصديقه يمتنع
الششدين النسششفية" لسششعد العقائششد "شرحا في أقوالهم (انظر المكفرة العمال

أهششل وأمششا البششاجاوري)، التوحيششد" لبراهيششم جاششوهرة "شششرحا وفششي التفتازاني،
أجامششع راهويه: وممششا بن إبراهيم بن إسحاق يعقوب أبو إمامهم فيقول السنة
بششالله آمششن الذي المؤمن الجاحد، على حكموا كما عليه وحكموا تكفيره على



النبياءا قتل ويقول قتله، على أعان أو نبيا، قتل ثم عنده، من جااءا وبما تعالى،
).2/930( للمروزي الصلة قدر كافر. ا.هش. تعظيم فهو محرم،

قششال كفششرا، الكفششار مششوالة اللششه سششمى فقششد المششوالة كششذلك المثلة ومن
الجامششاع أن حزم ابن ذكر وقد }،منهم فإنه منكم يتولهم ومنتعالى: {

مثلهم. كافر هو الكفار تولى من أن أي ظاهرها، على الية إجاراءا على منعقد
والشششياطين المششوات مششن تعششالى اللششه غير دعا من ذلك على المثلة ومن

بغششض بالشرك فاعله على يحكمون السنة وأهل وشرك، كفر الفعل هذا فإن
يشششترطون فششإنهم المرجائششة وأمششا الفعششل، لهذا الدافع أي اعتقاده، عن النظر

رد ولهششذا وشششركه، بكفششره ليحكششم الششداعي قبششل من المدعو بربوبية العتقاد
) قششائل:419 الخلششق" (ص علششى الحششق "إيثششار كتششابه فششي الششوزير ابششن عليهم

حششتى العتقششاد، مششع إل كفششرا والقششوال الفعال من شيءا يكون ل هذا "وعلى
إل قششط كششافر كفششر يتحقششق فل المحجوبة، السرائر من والعتقاد النبياءا، قتل

شخص". ا.هش. شخص في الخاص بالنص
سششماها الششتي وهي المكفرة، والقوال العمال في هو المتقدم - كلمنا ج
المكفششرة غيششر العمششال أمششا صششاحبها، تكفيششر على العلماءا أجامع أو كفرا، الله

هششو والمصششاحب بالكفر صاحبها على يحكم مصاحب من لها بد ل فإنها بذاتها،
الجحششود عششن اسششتحلل. فششالبحث أو جاحودا كان سواءا بالعتقاد، يسمى الذي

بهششا، صششاحبها يكفششر ل التي العمال في هو بالكفر صاحبه على ليحكم القلبي
قولها. أو عملها بمجرد أي

العبششد يخششرج القائل: ل قول أن التالية، النتيجة إلى نخلص فإننا هذا وعلى
وخطششأ وجاششه، فششي صششحيح معنى على هي فيه أدخله ما بجحود إل اليمان من

آخرين: معنيين على
للعمششال هششو للتكفيششر القلششبي الجحششود شششرط الصششحيح: أن : المعنىأول

هششي بششل اقترافهششا، بمجششرد صششاحبها بكفششر تعالى الله يحكم لم التي والقوال
الكبر. الكفر درجاة عن النازلة والقوال العمال
اثنين: معنيين على فحملها الخطأ : أماثانيا

بجحششود، إل صششاحبها مششن أبششدا تقششع ل وأنهششا المكفششرة، العمال  - تفسير1
وهششذه لزومششا، الجحششود علششى يششدل عمله لن كافر هو المكفر الفعل فصاحب
إرجاششاءا العلمششاءا عنششد يسششمى ولكنششه الرجاششاءا، فششرق مشن أنها تقدم كما الفرقة
لششدللته كفششرا عنششه يقولششون ولكنهم كفرا، الله سماه ما يسمون فهم الفقهاءا

معهم الخلف أن السنة أهل عنهم قال الذين هم وهؤلءا لزوما، الجحود على
كفشرا، الكفششر تسششمية فشي السششنة أهششل مشع يلتقششون أنهشم ويقصششدون لفظي،
له. تفسيرهم في معهم يختلفون ولكنهم

فششإذا كفرا، الكفر لتسمية القلبي الجحود شرط وجاود من التحقق  - في2
صاحبه يسمى ول بالكفر، عليه يحكم فل يوجاد لم وإن كفر، فهو الجحود وجاد

وغربا. شرقا الرض الن ملئوا الذين وهم المرجائة، غلة من وهؤلءا كافرا،
اللششه سششمى فقد تعالى، الله أعداءا موالة هو ذلك على المثلة أصرحا ومن
وقششد }،منهصصم فإنه منكم يتولهم ومنتعالى: { قال كفرا، الكفار موالة

أي تقششدم، كما ظاهرها على الية إجاراءا على منعقد الجاماع أن حزم ابن ذكر
الظششاهرة المششوالة كفششر- أي فعششل فهششذا مثلهم، كافر هو الكفار تولى من أن

المششرءا فعلششه سششواءا الكفششر، أسباب من سبب - وهو نصرتهم أو معهم بالقتال



مجششرد أو السششلطان أو المششال حششب هو له الدافع كان سواءا بغيره، أو باعتقاد
تقدم: كما فهم المرجائة وأما والتأييد، النصرة

وهششؤلءا لزومششا، الحششق جاحششد علششى يششدل لنششه الكفششار تولى من تكفر فرقة
القلششبي للتكفيششر. والعمششل القلششبي العمششل تشششترط وفرقششة الفقهششاءا، مرجائششة
مششوالة هششي المكفششرة المششوالة إن يقولششون حيث متعددة، بتفسيرات عندهم
القلبية. المحبة بشرط يفسرها وبعضهم فقط، ودينهم عقيدتهم على الكفار
السششنة أهل مع تلتقي لنها أمرها، يهون الولى الفرقة أمر أن لنا تبين وقد
تكفشر ل الشتي الثانيشة، الفرقشة مشع تكشون المصيبة كفرا. ولكن الكفر بتسمية

عليششه يطلع ل بأمر تتعلق غيبية قضية الباطنة. وهي الموالة أمر يتحقق حتى
ًا الكفار بموالة عندهم أحد يكفر لن فحينئذ البشر، مششا بلسششانه يعلن حتى أبد
يكون. ولن قلبه في أضمر

بعشض أن وهششو المشوالة، موضشوع فشي لششه التنبشه ينبغشي أمشر هاهنششا ولكن
المكفرة. القرينة إلى تحتاج فهي أصالة، ل تبعا الموالة في تدخل العمال

 : والشرع    والكون والمر الخلق

ل (أي أركششانه من وهي المسمى أصل في داخلة هي ما العمال من هناك
مششن أعمششال وهنششاك واجابششاته، مششن أعمششال وهنششاك بهششا)، إل المسششمى يصششح

مستحباته:
أعمششال مششن تعششالى اللششه خلقها التي الكونيات كل على تسري قاعدة هذه
واحششدة، مرتبششة علششى ليس العمل أو الشيءا أفراد أن على تدل وهي وأشياءا،

أن مشع شششرعي، هششو مششا يخصششنا البششاب هذا في ونحن متعددة، مراتب هي بل
علششى يجششب الششتي التجديششد مهمات من مهمة وتجليته وضروري، مهم الكوني

كششان مششا علششى المششر تعيششد أن أي جاديدة، نظرة فيها والنظر بحثها المسلمين
ي العصشور تلشك لن الولشى، العصشور في جاديد وهو عليه النمشوذج عصشور ه

فششي المسششلمين راشششدة) لحركششة وخلفششة (نبششوة المثلى، والصورة المحتذى،
عظيششم لبيششان كوني هو ما على نعرج أن العجالة هذه في هنا بأس ول الحياة،
فهششم فششي الفسششاد أن لبيششان ثششم البششاب، هذا من أمتنا على دخل الذي الفساد

لن صحيح، والعكس بسواءا، سواءا شرعي، هو ما فهم في فساد هو الكوني،
بينهمششا } والتطششابقوالمصصر الخلق له أل{ الشرعي من صادر كوني هو ما

مششن صششوابه يعششرف لم الشرعي إن بل واحد، مصدر من لنهما لزوما، حاصل
ويعقششل يششدرك والمهتششدي كششوني، هششو لمششا المهتششدي فهششم بعد إل العقول ذوي

قدير، وضع من هي والحياة الكون نواميس وأن وربا، خالقا للكون أن ويعتقد
ليقولن والرض السموات خلق من سإألتهم ولئنقدوس،... { قوي،
قششد هؤلءا كان العقول، أصحاب على النبياءا من الشرعي عرض } فقبلالله

أنششه علمششوا الشششرعي جاششاءاهم فلمششا عليهششا، هي ما على الكونية المور أدركوا
بششاعث أن أدركششوا أنهششم أي الواقششع، لحقيقة الشيءا مطابقة هو والحق الحق،

ومششن الحششق، شششهادة حينئذ (الكوني): فشهدوا هذا واضع (الشرعي) هو هذا
للكششون فهمششا النششاس أعظششم هششم الول، الصششدر مششن المهتدين أولئك فإن هنا

للششدين فهمششا النششاس أعظششم وهششم زمششانهم)، رتبششة (حسب ونواميسها والحياة
أخششذ مششن بيششن أحسششه الششذي الفششارق الزمنششة). وهششذا جاميع (حسب والتشريع
فالوائل المتأخر، الزمان هذا في المتدينين وبين الول، الصدر في بالشرعي

عليششه) - همششا مششا (علششى المرين في الحق علموا حيث صحيحة، هداية اهتدوا
إلششى ووصششلوا مهتديششة، سششديدة، سليمة، خطاهم والشرعي- فسارت الكوني



أغلشب أن هششو وأشششعره، بششه أحششس فممشا الواخششر وأمشا والشدين، الشدنيا قيادة
تششدين أوضح وبمعنى عرفاني، غنوصي تدين تدينهم الزمان هذا في المتدينين

مربوطششة الوجاود حركة بأن المتوهم تدين لسننها، المنكر الحياة، من الهارب
البشششرية للرادة دور ول حركتهششا، بحبششال الدمى ألعاب كارتباط الغيب بحركة
ارتبششاط نفيهششم المتششأخرين عنششد العقليششة النكسششات هششذه معششالم ومششن فيهششا،

المطلششوب غيششر إلششى وصششلوا ثم ما طريق في ساروا فحيث بالنتائج، السباب
وسششقوطهم الششذريع فشششلهم بهششا ليبرروا الخبيثة القاعدة لهذه عادوا والمراد،
من والغريب لهم، التابعة القواعد مساءالة أنفسهم عن يصرفوا حتى المريع،

بالسششنة الخششذ عششن زائششد أمششر عنششده المششؤمن أن نهار ليل يرددون أنهم هؤلءا
ذلك ومع التوفيق، دون بالسنن يأخذ فالكافر اللهي، التوفيق وهو الصحيحة،

بالسششنة أخششذ نفسششه) أنششه يتششوهم (هكششذا والمسششلم المرجاششوة، للنتائششج يصششل
أتكلششم ل هنا وأنا الكونية، النتائج من شيءا على يحصل ل ذلك ومع والتوفيق،

المطلوبششة السششننية النتائششج عشن الحششديث أخصششص ولكنششى الغيششبي، الجار عن
الحياة. هذه في للسلم وللعاملين السلمية للحركة
البحششث أهميششة لنششا تششبرز وهششي الكششوني، المر فهم لعدم قبيحة صورة هذه
شششرعي، هششو لمششا الششوعي أهميششة لنششا تششبرز كمششا الكوني، المر لقضية الواعي
القسششم فششي انتكاس يصاحبه أن فلبد المرءا نفس في أحدهما انتكس وحيث

(وأكرر تجديد إعادة من له بد ل المة فإحياءا كذلك، المر وإذ معه، المشترك
الشششرع الولى) لتوحيدي صورته في جاديد وهو المر عليه كان لما إعادته أي

والقدر.
فششي القششدر توحيششد مفهششوم انتكششاس على العجالة هذه في قليل عرجات لو
المششة تعيشششه لمششا الواضششح النهيششار مششن شششيئا يششبرز فربمششا المسششلمي أذهان

المتقدمششة القاعدة إلى قليل رجاعنا النهيار: لو هذا أبعاد من وشيئا السلمية،
وهنششاك أركششانه، مششن وهي الشيءا مسمى في داخلة أعمال قولنا: هناك وهي

القاعششدة هششذه تفهششم مستحباته: فكيف من أعمال وهناك واجاباته، من أعمال
وقدري؟. كوني هو ما لتفسير
الشششامل، والنقلب الجذري، التغير هو عنه نبحث ما إن وجالءا وضوحا بكل

ل وجالءا: نحششن وضششوحا وبكششل بششالثورة، يسمى ما المعاصرين، عرف في وهو
بعششض وإمششا مختلششط، شر وإما مطلق شر إما إنه إذ موجاود، هو مما شيئا نقر

للخيشر وأمشا شششرا، كشونه وهشو سشببه، واضشح بقسشميه للشششر فرفضششنا الخير،
علششى لرتكششازه الفششرد) فهششو مسششتوى ل الجماعششة مستوى على (أي الموجاود

فششي السششلم مششن ليسششت مبششادئ علششى اعتمششاده أو جااهلية، ورؤى منطلقات
مششن أنهششا الدراك تمششام نششدرك الشششامل والنقلب الجذري التغيير هذا شيءا،
البشششر يعششتري ما وأعوص أصعب من وأنها حياته، في النسان يجابه ما أعقد
بأسششرها، الحيششاة فيهششا تختلششط حركششة هششي التغييششر فحركششة حياتهم، حركة في

تمييزها يحسن ل المواج من دوامة في أنه للمرءا يخيل حتى بدايتها وتتقاطع
متباينششة، أنهششا مششع متداخلششة الطيششف فألوان كذلك، بحق وهي بينها، الفصل أو

عششن كششذلك ويتساءال يبدأ؟ أين من المرءا يتساءال المتلطم الخضم هذا وفي
عن هذا النتيجة؟ هذه (الحبل) وبين السبب بين الرابط هو وما البداية؟ نهاية

بهششذا يتعلششق أمششر ويبقششى التغييششر، سششبل عششن لفهمك أو التغيير لطبيعة فهمك
يملكششه، الششذي للحق نفسيته امتلءا ومدى التغيير، بعملية يقوم الذي الشخص
يجابهه. الذي وللباطل



ومسششتحبات) وواجابششات (أركششان المتعششددة العمششال تلششك نعيششد أن أردنا لو
ا بيشن التفريشق نتشبين أن نستطيع (المسمى) فهل التغيير لعملية ن هشو م رك
واحد؟. إلى المتعدد هذا تعيد لكلية تحديدنا دون ومستحب، وواجاب
سششهولته) أن مششع معقششد سششنني فطششري إدراك (وهو الوائل أدركه مما إن

الرفششض على المرءا تحمل التي وهي عنها، المرءا تنازل يمكن ل التي القضية
فكششل والششدين، بالعقيششدة يسششمى بمششا الخصششومة ارتبششاط هششو للخصششم الكلششي

الششدين فششي خاصششمك مششن إل منهششا المششرءا وشششفاءا برؤهششا يرجاششى الخصششومات
إلششى تنتهششي قد المال على فالخصومة المعالم، واضحة قضية وهي والعقيدة،

هششذا لتوضششيح عششبر التاريششخ وفي شيءا، أي وعلى كذلك، المتاع وعلى الصلح،
قومششا رأيتششم هششل ولكششن اسششتيعابها، أو سششردها عششن الورقات هذه تعجز المر

وضششوحا: بكششل الجششواب عقائششدهم؟ عششن التنششازل علششى اصششطلحوا أو سششاوموا
بضشدها، يقتنششع قششد نعشم عليها، المرءا يساوم ل والعقيدة الفكر النفي. فقضية

بصششواب المششرءا اقتنششع فششإذا والششبيع، الشششراءا معروضات من هي ليست ولكن
وتتأزم إليه، وليبدله ليغيره الخصم باتجاه يتحرك أن بد فل الحق، وأنها فكرته

الكلششي بالضشلل مقتنعشا الفكشرة صشاحب كشان إذا أكلهشا وتؤتي بل الخصومة،
هلة القضشية هشذه نفسر أن أردنا وإذا لخصمه، ا الس للششباب مفهشوم هشو بم
الصششحيح، السششلم هششو عليششه هو ما أن يعتقد كان رجال أن فنقول: لو المسلم

ببعششض مقصششر بششل اليمششان تام ليس ولكن مسلم أنه خصمه في يعتقد وكان
واضح، الجواب المقصر؟ لخصمه المسلم هذا مجابهة درجاة هي فما الشيءا،

مهادنششة، نششوع فيهششا سششيكون بششل شرسششة، تكششون لششن المجابهششة هششذه أن وهششو
إذا لكششن والمصششالحة، السششلمية الحلششول أنصاف الطريق وسط في وستكون

هنششاك وليششس بششالله، مشرك وأنه مرتد كافر هو يجابهه من أن المسلم اعتقد
علششى الصراع فسيكون وجاميل، حسن أنه تقييمه في هو مما عنده شيءا من

أكلشه، يشؤتي الشذي الصشراع وهشذا درجااتهشا، أعلشى في المجابهة وتكون أشده
ثماره. ويجني

الطششرحا، بهششذا نفسها طرحت حيث السلمي العالم في الجهاد وجاماعات
لفرادهششا يمكششن فل الشششامل، والنقلب الجششذري للتغييششر تسششعى أنهششا وهششو

حكومات هي الحكومات هذه أن والقدر الشرع بدليل اعتقدوا إذا إل الصمود
سششنة المقاتششل عششن سششيرفع السليم التصور هذا عن التخلي وأن وردة، شرك
الحاصششل اللهي التوفيق عنهم وسيرفع وثقتها، النفس بامتلءا القدرية النصر

الشيطان اسإتزلهم إنماتعالى: { قوله وسيصيبنا الشرعي، المر بامتثال
}.كسبوا ما ببعض
هششذا نتائششج تحمششل ثششم السششلحا حمششل أفرادهششا من تطلب التي الجماعة إن

هششو تقششاتله الششذي الخصششم أن هششي تتبنششى لششن أو أفرادها، تقنع ولم المشروع،
قششال يسششلمون- كمششا أو تقاتلونهم – أمرين بأحد سينتهي المشروع وأن كافر،
ثششم الحلششول، بأنصششاف النهايششة في ستقنع جاماعة هي الفتح، سورة في تعالى

الهزيمة. تحصل وحينها الهزيلة، المفاوضات موائد على الجلوس
- شششرعية إلهية أوامر هي ما بقدر النصر لتحقيق مصالح ليست والمسألة
كفششر لبحششث ضششرورية مقدمششة بهششا. هششذه والعتقششاد فهمهششا مششن وقدرية- لبد

وردتهم. الرحمن شريعة بغير الحاكمين



والرجاء: المعاصرة الجماعات
إل مششا قضششية فششي موقششف له وليس الشرعي، الحكم يقوده دوما المسلم

تعصششم الششتي هششي الشرعية والحكام فيها، تعالى الله حكم على يطلع أن بعد
الختلفات من الكثير تمنع كذلك وهي والتصورية، الذهنية الخطاءا من المرءا

واحششد لكششل لكان وأفكار رؤى من عليه هم وما البشر ترك إذا لنه البشر بين
أو حصششرها يصششعب فششرق إلششى معضششلة كشل حول الناس ولتشعب ورأي، فكر

والفششرق الطوائششف بيششن الوحششدة إلششى الششداعين فششإن هنششا ومششن توقيفهششا،
ليسششت والوحششدة إليششه، يدعون الذي الحبل مراعاة من لهم بد ل والجماعات،

اللششه حبل وهو حوله، يلتقون الذي الجامع هو المقصود وإنما لذاتها، مقصودة
}.تفرقصصوا ول جميعصصا الله بحمل واعتصمواسبحانه: { قال كما تعالى

اليششة: هششو مقصششود بل التفرق، وعدم العتصام مجرد ليس هو الية فمقصود
وشريعته. دينه هو الله وحبل الله، بحبل العتصام
المحششدد، الشششرعي الخطششاب من تخاف اليوم السلمية الجماعات وعامة

فهششي واضششحة، شششرعية بألفششاظ والمواقششف الششرؤى تحديد من بالثقل وتشعر
والضششلل، لفظششي: البدعششة مششن وتخششاف والششردة، لفظششي: الكفششر مششن تخاف

محششددة، ألفاظ هي اللفاظ هذه لن والمعصية، لفظي: الفسوق من وتخاف
هششذا يتبششع أن لبششد سششلوكيا موقفششا داخلهششا فششي تحمششل فإنها المرءا أطلتها وإذا

والجماعششة المششرءا يصششبغ الشششرعي الحكششم وتششرك ) ويسششايره، (الحكم اللفظ
التكفيششر فجماعششات وتتنششافر، تتفششرق بالتششالي وهشي وسششلوكية، فكرية بميوعة

أم تعترف أن الجماعة شاءات المسلمين الخوان عباءاة من خرجات والهجرة
القاعششدة واضششطربت المنحرف، الرجااءا بفكر الجدد الخوارج موقف وجامد ل

العمششل من الفراد بعض وجامد تميل، جاهة أي إلى نفسها تمييز في التنظيمية
ل لنهششم الظششروف بعششض فششي المسششلمين الخششوان صششفوف فششي التنظيمششي

وقششد الششدائرة دارت ثششم فاسقا، مسلما يرونه ل فهم الفلني، الحاكم يكفرون
مششن ولششذلك كفششره، يعتقششدون لنهششم أخششرى مرة التنظيمي العمل من جامدوا
لحكششم جاامعششا خيطششا يعششرف أن الجماعة هذه في الباحث على المور أصعب

ات تلك ومثلهم الواقع، على الجماعة هذه ا الشتي الجماع فشي تشدور زالشت م
محمششد فالسششتاذ والششتزين، التجميششل مششن شششيءا مششع المسلمين الخوان فلك

الشششرعي الحكششم منششه طلششب إذا غضبه يشتد اليوم وإلى العابدين زين سرور
علششى التنششبيه مششع السششؤال أعيششد وإذا مجرمون، بأنهم عليك فيرد الحكام، في

وقششد الغضششب، إل منششه تجششد كافر- فل - مسلم، الشرعي الحكم بيان ضرورة
مشن السششؤال يكششون أن يخششاف الشششيخ بأن غيره، من أو منه الغضب هذا يبرر

مششن هو أو كتمه، للمسلم يجوز مما المر هذا وكأن والجواسيس، المخابرات
مبششدأ أن مششع المسششلمة، للجماعششات السششرية دائششرة فششي تششدخل الششتي المششور

مشع التنظيشم، وسششرية الشدعوة علنيششة المسلمين" هشو "الخوان الم الجماعة
السششلفية ومشششايخ المعششاجام، فششي اللفششاظ هششذه لمعنششى والتقششدير الحششترام
لنقششل أو الجديششد، بالواقع اهتمامهم وعدم القضايا، لبعض لتفرغهم المعاصرة

فششإن بصششلة، زمششانهم إلششى تمششت ل لقضششايا أسششرى زالوا ما لنهم صراحة بكل
بششن محمششد فهششذا منحرفششة، بدعيششة مذاهب على حاوية صارت السلفية عباءاة

المعاصر " مجتمعنا بعنوان له كتاب في - ذكر اللباني - تلميذ شقرة إبراهيم
الردن، فششي السششلمية المكتبششة الحششائر" طباعششة واليمان الجائر التكفير بين

الموضششوع بهذا الكتابة أفردت بقوله: وإذا تعالى الله عباد على تعالم أن وبعد



ى المسشلمين فلتعريشف الخطيشر، المهم ومسشتوياتهم طرائقهشم مختلشف عل
المشششاكل، وحششل المسششائل، دراسششة فششي الحششق العلمششي بالمنهج واتجاهاتهم

المرجاششئ السششلفي هششذا يقول الشائكة. ا. هش، المسائل هذه مثل في وبخاصة
واعتقشدها قلبششه، بمشا وصشدق بالششهادة، نطشق إذا التعشالم: النسشان هذا بعد

منهششا ظهششر ما كلها، المعاصي اجاترحا وإن مؤمن فهو كله، بحقها وآمن جاازما،
هششو القششول ). وهششذا37 نكششران. ا.هششش. (ص أو جاحششود يصاحبها لم ما بطن وما

اليمششان مششع يضششر ل يقششول فكششأنه والتكفير، اليمان في المرجائة غلة مذهب
مكفششرة كانت سواءا الذنوب، لجميع التكفير في الجحد يشترط ولنه معصية،

مكفرة. غير أو
الرجاششاءا درب علششى سششارا اثنيششن، لتلميذين بل آخر، لتلميذ آخر كتاب وفي
علششي ومراجاعششه شششكري، مششراد الكتششاب همششا: مؤلششف الباب، هذا في المقيت

لحكششام التقريششر "إحكششام هششو الكتششاب هششذا الثري، الحلبي الحميد عبد حسن
والمراجاششع: الكششاتب يقششرر حيششث الرياض، العصيمي دار التكفير" طبع مسألة

المكفرة، وغير المكفرة الذنوب لجميع التكذيب كفر إل الدنيا في يوجاد ل أنه
فيمششا وسششلم عليششه الله صلى النبي كذب إذا إل المسلم يكفر يقولن: ل حيث
تكششذيبا أم وفرعون، إبليس كجحود جاحودا التكذيب أكان سواءا وأخبر، به جااءا

).13 التكذيب.ا.هش. (ص بمعنى
كفششر إل يعرفششان ل أنهمششا إذ كششذلك المرجائششة غلة قششول هششو القششول وهششذا
فششي تيمية لبن بكلم يستشهدان أنهما المر في والغريب والجحود، التكذيب

يكششون الكفششر يقششول: "وإنمششا ) حيششث1/242والنقششل" ( العقششل تعششارض "درءا
مثششل بصششدقه العلم مع متابعته عن المتناع أو به، أخبر فيما الرسول بتكذيب

فشي قششررا مشا تيميششة ابشن كلم مشن فهمشا واليهود". ا.هش. فكيششف فرعون كفر
وقلششب للهوى المقيتة المتابعة إنها نقول أن سوى ندري، الجواب: ل الكتاب؟
كفريششن: كفششر الكفششر يجعششل تيميششة فششابن الباطششل، العتقششاد لتوافششق المششور

يتعلشق مشا هشوو - العنشاد أو العشراض وكفر بالخبار-، يتعلق ما التكذيب- وهو
أن ومشع فقشط بالتكششذيب المريشن هششذين يحصشران والنقيششاد. وهمشا بالطاعة
(موضششوع البششاب، هذا في وضع ما وأفسد أجاهل التقرير" من "أحكام الكتاب

تششرك هششو المنحششرف السششلفي التجاه هذا في الجديد الشيءا أن إل التكفير)،
والقبششال بهششا، الحتجششاج وعششدم والكفششر، اليمان موضوع في السلفية الكتب

وعلششي شششكري فمششراد اليمششان، موضششوع فششي المنحرفة الخلفية الكتب على
حامششد بششأبي الستشهاد من أبدا يخجلن ل والمراجاع)، (الكاتب الثري الحلبي

فششي اليجششي الششدين عضششد بالعلمششة ول المطيعششي بخيششت بمحمد ول الغزالي،
إمششا هششؤلءا أن يعلمششون الطلبششة وصغار الدواني، العضدية" وشارحها "العقائد
والكفششر، اليمششان بششاب فششي الرجااءا فرق من والفرقتان ماتريدية، أو أشاعرة

السششماءا بششاب فششي هششؤلءا أحششد احتششج ولششو الحبششال، علششى اللعب يكون وهكذا
هششذا فششي السششنة أهششل مذهب على ليسوا قائلين: هؤلءا عليه لردوا والصفات

الشاعر: قال كما أنه أم ذاك وجاهلوا هذا علموا فكيف الباب،
ويوما يوما، صعذيب     وبالصص بالعقيق، ويوما بحزوى، يوما

بالخليصصاء



قصر وطورا الصصغوير،    شعب وآونصة نجدا، تنتصصحي وتارة
تيمصصاء

التوحيدي حيان لبى بكلمة الكتاب ختما أنهما هو كله ذلك من العجب بل
السششلم زنادقششة - من قوم - يا هذا حيان وأبو والمؤانسة"، "المتاع كتابه في
وأبششو والتوحيششدي الراونششدي ثلثششة: ابششن السلم الجوزي: زنادقة ابن قال كما

يصششرحا. ولششم صششرحا لنهمششا التوحيششدي، السلم على وشرهم المعري، العلءا
شششأنه، قيل: الششذم كما وكان اللسان، سخيف المعتزلة، رأي على ا.هش. وكان

وفششي الدعاة"، و"بغية الدباءا" لياقوت "معجم في ترجاته (انظر دكانه والثلب
ليصششح هششؤلءا عنششد بقششي شششيءا هششذه؟! وأي سششلفية الميزان"). فششأي "لسان

المكذوبة. والشعارات الفجة، الدعاوى أنها أم الصالح، للسلف انتسابهم
تحششت الطحاويششة"، "العقيششدة على تعليقه في اللباني الدين ناصر والشيخ

يسششتحله. يقششول لششم مششا بششذنب القبلششة أهل من أحدا نكفر الطحاوي: ول قول
ائلين السشنة أهشل عشن نقشل الطحاويشة العقيشد ششارحا اللبشاني: "إن أن الق ب

ل عملششي كفششر هششو كان ذنب أي الذنب أن وينقص، يزيد، وعمل، قول اليمان
عنششدهم. كاليمششان كفششر دون كفششر مراتششب، على عندهم الكفر وأن اعتقادي،

).41 ،40 (ص
تعليششق سششابقا ذكرنا فقد اللباني، قاله الذي هذا يقل لم الطحاوية وشارحا

الششذنوب بيششن فشرق الششارحا وأن العبششارة، هششذه علشى الحنفشي العششز أبشي ابن
هششو كششان ذنششب أي الششذنب اللبششاني: إن فقل المكفرة، غير والذنوب المكفرة

العقيششدة وهششذه وضششوحا، بكششل الشششارحا قرره لما مخالف قول هو عملي، كفر
بهششذا صششرحا المرجائششة. وقششد غلة بل المرجائة، عقيدة هي اللباني يقولها التي
أقششول اللبششاني: ولكنششي قششال وآثاره" حيث اللباني "حياة الشيباني كتاب في
يششؤدي حكمهششم كششان سششواءا الله أنزل ما بغير يحكمون الذين على القضاءا إن

بيششن الفصششل هششذا قليششل أو كششثير في يهمنا ل العملي، أو الكلي الكفر إلى بهم
ينكشر الشذي هشو الله؟ عند يكفر لم الذي من العقيدة، ناحية من الن المرين،

حيث جادا، خطير اللباني قال الذي ). وهذا2 /ج518 الله. ا.هش. (ص شرع ما
وأنششا قليششل، أو كششثير في يهمه ل أمر تكفيرهم عدم أو الحكام تكفير أمر جاعل

قيمة ل أمر وعدمه التكفير أمر وكأن الخطير، القول هذا من العجب يأخذني
الششذي هششو يكفششر الششذي قششوله: إن وأما تلميذه، ونفوس اللباني، نفس في له

أمششا المكفششرة، غيششر المعاصششي فششي تقييششدها تعالى. فينبغي الله شرع ما ينكر
أهششل عقيششدة هششي للتكفيششر فيهششا الجحششد اشششتراط أن سابقا بينا فقد المكفرة

للواقششع السششلمية والتجمعششات الجماعششات تصورات مجمل هي الرجااءا. هذه
والنظر. البحث في طرائقهم هي وهذه المعاصر،



الثالث الفصل

والتغيير الجهاد
وأقصصداما للمراد، مهيأة النجاة "نجائب
بصصصالقيود: هبصصصت موثوقصصصة المطصصصرود

الكصصوان، بيصصداء فصصي القصصدار عواصصصف
ركصصدت فلما الخير، ونجم الوجود فتقلب
لجصصة فصصي غريصصق طصصالب أبصصو إذا الريصصح

" السصصلمة سإاحل على وسإلمان الهلك،
القيم ابن

للرجصصل أفضصصل أيمصصا الشافعي "سإئل
حتى يمكن فقال: ل يبتلى؟ أو يمكن أن

يبتلى"

( سإصصلفية السإصصلمي العصصالم فصصي الجهاد حركات
): والمنهج الرؤية

تلششك نقصششد فإننششا السششلمي، العششالم فششي الجهاد حركات عن نتحدث حين
الطاغوتيششة النظمششة إسششقاط أجاششل مششن قششامت الششتي والتنظيمششات التجمعات

تجميششع علششى تقششوم الششتي السششلمية الحكومششة وإحياءا الردة، بلد في الكافرة
التوصششيف عششن الحششديث عن مؤقتا وبعيدا السلمية، الخلفة راية تحت المة

الخلفة، دولة أنقاض على قامت التي الردة دار تعيشه الذي للواقع الشرعي
نرى حيث الجهادية، الجماعات هذه من الجماعات بعض قرب ببيان نبدأ فإننا

بهشذا الجهشاد حركة عن الحديث في ندخلها أن نستطيع ل وتنظيمات تجمعات
الحسششبة، عمششل طششابع عليهششا يغلششب التجمعششات هذه لن تقدم، الذي المفهوم

داخششل فششي المنكششر عششن والنهششي بششالمعروف المششر أعمششال تششزاول فهششي
فششي الجماعششات أدبيات من يظهر كما واضح تطلع من لها وليس المجتمعات،

داخششل هششو بمششا الهتمام على يقوم الحسبة عمل وطبيعة الخلفة، دولة إقامة
سششافرة، امششرأة وهششذه الخمششر، يشششرب رجاششل فهششذا معاصي، من المجتمعات

ي كشثرت أخشرى وصور ات هشذه فتقشوم مجتمعاتنشا، ف المشر بشواجاب الجماع
العمششل هششذا ضششوءا وعلششى باليششد، التغييششر مششن المنكششر عششن والنهي بالمعروف
القوانين وإقامة التجمعات، هذه ملحقة في المرتدة الدولة تسارع الشرعي
فتبششدو التجمششع، وهششذا الدولششة بيششن الصششراع يتششأزم قد وحينئذ عليهم، الوضعية

الوضوحا عدم يظهر قد لكن الدولة، لهذه شامل تغير كصورة بعيد من للناظر
يعلششن فقششد الدولششة، وبيششن بينهم الحبل شد عملية تبدأ حين الجماعة هذه عند

داخششل العمششل الدولششة لهششم فتحششت لششو بششأنه الجماعششات هششذه قيششادات بعششض
صراعهم في الوطأة يخففون فقد الدعوي بالعمل لهم سمحت أو المساجاد،

ا جاشدا كشثيرا وللسشف الدولة، هذه مع ض نشرى م ممثشل بيشن المنشاظرات بع
التغيير مشروعية في الخلف على تقوم الجماعات هذه وبين المرتدة الدولة

ورعاياهششا مسلمة دولة بين وخلفا خطابا يكون المر وهذا الرعية، لحاد باليد
لقلبهششا تسششعى جاماعششة وبيششن مرتششدة كششافرة دولششة بين وليس المسلمين، من

فششي أمششامي موضع إلى التقدم من الحركات هذه يمنع ل هذا ولكن وتغييرها،
الحركة بين الصراع حقيقة بتبين وذلك المطلوب الموضوع وهو الصراع، هذا



عششادة يتششم التقدم وهذا المرتدة، الدولة هذه وبين وصفها تقدم التي الجهادية
ظششروف بسبب أو المعالم واضحة جاهادية بتجمعات مسيرتها خلل باحتكاكها

ينبغي ومما الصحيح، الجهاد حركة مفهوم من الجماعات هذه فتقترب خاصة
حركات أن وهو تغافله أو نسيانه وعدم به الهتمام جادا مهم وهو عليه التأكيد
فقششط السششلحا بحمل تؤمن التي هي أو السلحا تحمل التي هي ليست الجهاد

الحركة هي الجهاد حركة لن الجهادي الشباب من كثير بين منتشر خطا فهذا
توحيششد بشششقيه الصششحيح التوحيششد مفهششوم مششن المنبثقششة الحضارية، الشمولية

أمتنششا بكبششوات فهمها في تاريخيا بعدا تحمل التي وهي التباع، وتوحيد العبادة
بشششمول السششلم يسششوده لعالم المستقبلية الرؤية وتملك والنفسية الفكرية
ليس ولذلك والعامة الكبيرة أحكامه وباستغراق والباطني، الظاهري عطائه،

مششن التوحيششد بجششانب تهتم ل ) أن (المل الجهاد حركات من أبدا المقبول من
مششن النسك شرك فيه واقع في نشأت جاهادية حركات نرى لننا جاوانبه جاميع
إلششى يشششير الجماعة هذه أدبيات من شيءا يظهر لم و والقباب، القبور عبادة

هششذه تكششون كششذلك يعنيهششم، ل المششر هذا وكأن بعيد، أو قريب من الشرك هذا
المقيششت المششذهبي التعصششب عليهششا غلششب مجتمعات في نشأت قد الجماعات
هششي الحركششات هششذه وكششأن رأسششا، المششور لهششذه ترفع فل والطرق، للمذاهب
العمششل وسششائل مششن وسششيلة السششلحا حمششل اتخششذت لكنهششا سياسششية حركششات

السياسي.
ومجتمعنششا لمتنششا السششيئ التششاريخي الرث معالجة في الطروحات هذه إن

الششذي الشرعي بالبعد الحركات هذه تصبغ لنها الجهاد، لحركات جادا ضرورية
عنهم. الله رضي الصحابة جايل من يقربها
المنهششج سششلفية والششرؤى، التصششور سلفية حركة المل الجهادية الحركة إن

الشششاعرة، فكششر فششي المنحششرف الرث مششن الششبراءاة كششل بريئششة والطريششق،
تنتسششب ل الضششال، الصوفي المنهج آثار من السلمة كل سليمة والماتريدية،

زمانهششا، أهششل بحششال بصيرة والسنة، الكتاب طريق إل وطريق مذهب أي إلى
هذا عرفنا إذا الرض، في الول الصحابي لحركة التعبدي بالبعد أعمالها تصبغ
المنشششود المششل إلى تصل لم السلمي العالم في الجهاد حركات أن لنا تبين

مسششيرة في الزمن طال إذا رأينا وقد نحوه، الخطى تشد الله شاءا إن ولكنها
سششوريا فششي الجهاديششة فالحركششة أكششثر، والخطششاءا المثششالب تتبين أن الحركات

- رحمهششم قادتهششا حششاول وقششد المسلمين الخوان وأخطاءا بمثالب مليئة كانت
وقعششوا إنهم بل الوقت، يدركهم فلم الزمة خلل المسيرة يصححوا - أن الله
بل شعارهم عن يخرجاوا فلم المسلمين، الخوان بجماعة الرتباط حفرة في

وفششاءا هششذا أن ذلك وبرروا المسلمين، للخوان المقاتلة الطليعة باسم تسموا
القششادر وعبششد قطششب سششيد أمثششال بششدمائهم الطريششق لهم أناروا الذين للرجاال

لششول يقششع أن يمكششن ممششا المششر هذا ليس لكن وغيرهم، فرغلي ومحمد عودة
المل. الجهاد حركة شروط من ذكرها سبق التي المور بهذه الوضوحا عدم

بعششض كششانت (فقششد ومنهجهششا بفكرهششا تتنششامى الجهاديششة الحركششة إن نعششم
يششوم كششل وتكتسب معاصرة)، بدعة أنه السري العمل على تطلق الجماعات

بششدون الوقششوف على يصرون الذين سيتساقط الطريق وخلل جاديدة، مواقع
ومششن الفضششل، نحو التقدم في عموما السلمية الحركات توقفت كما تقدم،
قطششب سششيد كشان فقششد المسششلمين، الخوان صنيع ذلك على الصريحة المثلة
لكششن البنششا، حسششن بعد المتقدم والموقع الجيدة، النتيجة هو تعالى الله رحمه



معششه، التنششامي فششأبت الموقششع، هششذا مششن أصششغر كششانت الجدد بقادتها الجماعة
ومعششه الحشوالي سششفر هشو فهشا كشذلك، السشلفية والحركششة هي، حيث ووقفت
العربيششة، الجزيششرة فششي الحيششاءا لحركة المتقدم الموقع يمثلن العودة سلمان

وتشدهم الصحيح، القدام يأبون الولى الحياءا حركة مشايخ من الكثير ولكن
مششن أغلبه في يكون القدام لهذا القبول أن له يؤسف ومما الولى، مواقعهم

فششي المركز حول يكونون ل الذين الكثيرين استجابة مع الحركات، هذه خارج
هششذه في وقع ما فيها سيقع الطواغيت مع التصادم وحركات الجماعات، هذه

قششول تمريششر في الدلة عن البحث هو القدماءا هؤلءا دور فسيصبح الحركات،
بالقيام الئمة، أتباع من أمتنا فيها وقعت التي الحفرة نفس وهي المتقدمين،

وهكششذا والتهميششش التعليق ثم الشرحا، اختصار ثم المام، لكلم الشارحا بدور
المؤسس. دائرة حول أو الشيخ، مركز حول الدائرة تبقى

الحركششات هششذه أن وهو (الجهادية)، الحركات لهذه بالنسبة آخر أمر وبقى
إلششى تنظششر أن وجاوبششا لها فينبغي والنظرة، الموضوع شمولية على تعتمد كما

فششي للجهششاد جاديدة أماكن تفتح قد أنه بهذا وأقصد واتساعه، المكان شمولية
المل يكون أو فقط، إعداد مكان وصفه يكون أن إما المكان وهذا بلدها، غير
أن الجهاديششة الحركششة علششى حينئششذ غيره، من أكبر المرجاو الهدف بتحقيق فيه

الذي هو فالقائد معركة، هو الصراع طبيعة ولن واحدة، كوحدة لنفسها تنظر
لششه، وقششع الششذي الظرف من يستفيد أن أو المكاسب، هذه يحقق أن استطاع

وأن الجديشد، المشل بهشذا يلتحشق أن وجاشوده فشي قشديما كشان إن الخر وعلى
جانشديا يكشون أن عليشه وجاشب المطلشوب بعده وأخذ المر امتد إذا بل يسانده،

السششابق، أنششا الول، للنششاس: أنششا ليقششول يششأتي ل أن وعليه الجديد، القائد لهذا
ابق ليسشت فالمسشالة لشه حصشل لحشد اللهشي الفضشل حصشول بمقشدار للس

لغيره. تحصل لم مساعدة مقدمات
غيرهششا عششن المتقدمة هي أنها كما الجهادية الحركات أن لنا يتبين هنا ومن

اللششه سششنة أن إل تعششالى، الله شاءا إن المل وهي تعالى، الله لدين فهمها في
اليمان تخلف وحيث النصر، حصل اليمان حصل فحيث أحدا، تحابي ل تعالى

نفسه. إل يلوم أن لحد فليس الواجاب

والغيار: السلفية الجهادية
إلششى أهششدافها إلششى الوصششول فششي تحتششاج تغييريششة أو انتقاليششة حركششة أي إن

العوامل لهذه جاامعا الحركة صاحب كان وكلما الذاتية، العوامل من مجموعة
صششحيح، والعكششس والهداف، النتائج إلى الوصول في وأقوى أسرع كان كلما
خطششوة تعششالى اللششه بفضششل المجاهششدة السلفية السلمية الحركة قفزت وقد

خلف على عليها التنبيه من والكثار الذاتية، العوامل قيمة إدراك في عظمى
عششن الحششديث مششن العصششر هذا في وحركاتهم المسلمين أخلق عليه جارت ما

هششذه لهششداف والششدفع الصششد فششي والمخششالفين، العششداءا مششن العوائششق كششثرة
(مششا إلششى مردهششا وهزيمتهششا نصششرها أن تششرى حركششة بيششن والفششرق الحركششات،

بين متباينة سلوكيات بغيرها) يفرز (ما هو العلة أن ترى حركة بأنفسها) وبين
ننبششه السششلمية الحركات عند الواقع أرضية على صورها بعض نرى الفريقين

بعضها: إلى
حجششة تحششت الشششرعية الواقع على تصبغ ل المجاهدة السلفية  - الحركة1

المسششتوى فششي ليصششبح لتغييششره تسششعى كان) بل مما أبدع المكان في (ليس



هششذه خلل ومششن وتجاهششد، وتششدافع تصششارع فهششي الشرع، حكم في المطلوب
النصر بها تستحق التي المرتبة إلى الوصول إلى تسعى والمجاهدة المدافعة

فيه الباطل هدم إلى تسعى واقعها، على المتمردة الجماعة فهذه والتمكين،
المسشلمين تقشر الخشرى: فهشي أمشا تقيشة، أو مواربة دون الحق، شأن وإعلءا

ا كلفتهشم وإذا شأنهم، رفع إلى تسعى ول عليه، هم ما على مشع تكلفهشم فإنم
شيءا. مقابل: ل العظيمة الجاور لهم وتدفع الشهوة، حادي

هششذه عنششد والرشششد الهششدى فقششد علششى الدالششة الشششعارات هذه أوضح ومن
قششولهم: المسششلمين عنششد الحششق مسششتوى برفششع الهتمششام وعششدم الجماعششات

إلششى الله حفظك فانظر القتراع)، صندوق في ورقة عبر الجنة إلى (طريقك
هششذه تطلششب مششا مقابششل راشششدا لتكششون المجاهششدة الحركششة تطلششب مشا عظيم

المنحرفة. الجماعة
الكفششر إرضاءا إلى جااهدة تسعى وصفها تقدم التي المنحرفة  - الجماعة2

هششي مما أكثر تقدم أن تستطيع ل أنها ترى فهي المراد، بلوغ في واستعطافه
هششو لششذلك فالحششل هو: الباطل، قولهم حسب الوصول في والمانع الن، عليه
علششى فهششي الهششداف، إلششى للوصول الكفر من البيضاءا والشارة الجاازة أخذ
جاششرى هششذا وعلششى عملها، لتمارس الباطل من الترخيص طلب في واحد حال
"الخششوان جاماعششة إلششى انظششر المنحرفششة؟ السششلمية الحركششات من كثير أمر

ملقيششة ومازالت مكثت التي الزمنية المدة طول وإلى مصر، المسلمين" في
العمششل بممارسششة الذن ليعطيهششا عنهششا، ليرضى الطاغوت أعتاب على نفسها

بهششا يقششوم الششتي المكوكيششة الششرحلت تلششك إلششى كذلك وانظر هناك، السياسي
ن أليشن أنهشم ليثبتشوا وبريطانيشا وفرنسشا أمريكا إلى الجماعات هذه زعماءا م

المقابششل فششي وانظر ودولهم، حكوماتهم من أكثر ديمقراطيون وأنهم الحمل،
ومنابششذته إليششه، الركون وعدم للكفر تصديهم (الفتية) في الشباب هؤلءا إلى

وقلششة والعجششز، الضششعف من عليه هم بما الكيد علمهم مع الصعدة، كل على
أن أدركوا هذا مع أنهم إل الناصرين، وقلة الموارد جادب من وغيرها اليد ذات

ار ول كشان وما شيءا، ل الباطل استرضشاءا فل ضشعفه، أو الحشق بغيشاب إل ص
والعجششز الضششعف عوامل بإزالة ولكن الهدف، لبلوغ له استعطاف ول للباطل

أهدافنا. نبلغ داخلنا من
تلئششم الششتي الفتششاوى من مجموعة داخلها من تفرز المنحرفة  - الجماعة3

هششو فما يقاوم، ل قوي والطاغوت ضعفاءا فهم يعيشونها، التي المزرية الحالة
الكتب طيات في بالتنقيب أنفسهم يشغلون إنهم الوضع؟، لهذا الملئم الفقه

الجماعة. لهذه منهجا لتكون برخصة الخذ فيها فتوى ليتصيدوا
هششذه لكششن أصششل، وليست استثناءا حالة هي السلمي الفقه في والرخصة

ى يفشرض دينشا وتجعلشه قاعشدة، الستثناءا هذا من تصنع الجماعات التبشاع عل
هششذا أفرزهششا الششتي الدراسششات تلك إلى فانظر شذوذ، عليه والخروج التزامه،
الدلششة هذه في ما ومع الكافرة، الوزارات في الدخول لهم تجيز التي التجاه

والقاعششدة، الصششل من استثناءا إنها يقال أن تصلح ما أكثر أنها إل هشاشة من
شذوذ. والقاعدة الجماعات، هذه عند المنهج هو الستثناءا هذا لكن

ي الستضشعاف فقشه إلى كذلك وانظر ف مسشألة ف كتشب فشإن اليشدي، ك
الوجاوب، لكلمة (وانتبه القدرة لوجاوبه يشترط الجهاد أن بالقول مليئة الفقه
علششى القششدرة عششدم ثششم القدرة وعدم الستضعاف حالة ففي الجواز)، وليس

وجاششوب (وهشي القاعدة صارت فقد وسعها إل نفسا يكلف ل الله فإن العداد،



الجميششل الصبر مع اليدي وكف وشذوذا، انحرافا الجماعات هذه الجهاد) عند
والقاعدة. الصل هو

تيالشش منهجهششا فششإن قيل، وأقششوم سبيل أهدى فهي المجاهدة الجماعات أما
مشع وهششي الصل، هو الناس بين وتنشره أجاله من وتجتمع عليه، أفرادها نيتب

هششو وفقهششه استثناءا، حالة الستضعاف لن تتجاوزه، ول الستثناءا يتلغ ل ذلك
والقاعدة. الصل فقه ل الستثناءا فقه

الجهادية  كاالحر :السلفيةت المنصورة     الطائفة بوصف أحق

ول ومتعشددة، متششعبة السلمي العالم في السلفية الجهاد حركات جاذور
صششاحبها، أنششه يزعششم أن يسششتطيع أحششد من هناك وليس واحدة، جاهة إلى تعود
حكمهششا تيالشش البلد أن المحمديششة المششة لهششذه الحسششن تعششالى لششهال قدر ومن

قتششال أجاششل مششن قششامت جاهاديششة حركششة وجاششود من يخلو بلدا تجد قلما السلم
هششذه بيششن التواصششل عششدم ولكششن ،نالسششني عشرات منذ المرتدين الطواغيت
هششو ،الخر من الواحد استفادة عدم من التواصل عدم يعقب ما ثم الحركات،

أدوارها. كل في طفولية مرحلة شتعي وكأنها السلمية الحركات يجعل الذي

المجتمعصصات داخصصل للعمصصل الشصصرعية سسإصصال
السإلمية:

( ) الردة    والكفر السإلما بين المجتمع

ومفششاهيم تصششورات مششن المنبثقششة القتاليششة الجهادية الحركات هذه وجاود 
لن المنصششورة، الطائفة مفهوم في دخول الناس أحق يجعلها لحالصا السلف

مششن طائفششة تششزال (ل النقطششاع وعششدم التواصششل الطائفششة هششذه شششروط مششن
الشششرعية السششس عششن نبحث - أن واجاب مطلوب - وهو أردنا اذ...) وإتيأم

قبششل السششلم مجتمعششات داخششل في والعمل للنشوءا الحركات هذه تدفع التي
التالية: القواعد على تعتمد الحركات هذه أن لوجادنا رها،يغ

: قاال الولى  عدة

قششد وأمششان، إسششلم دار قبششل وكششانت المسششلمون، يعيشششها تيالشش الديار أن
قششد الكفششر ولن المرتششدين، قبششل مششن حكمت لنها وردة، كفر دار إلى انقلبت
الطوائششف هششذه كفششر وأدلة ودساتيره، أحكامه خلل من عليها سلطانه بسط

إليششه الشارة ينبغي ومما مقالت، من يأتي فيما عنه سنبحث الذي هو اتهورد
هو: الموطن هذا في لهميته

قريششب مششن هذا نييع فليس وردة، كفر ديار هي الديار عن نقول  - حين1
كفششر الخششوارج: إذا فششرق بعششض بقششول نقششول فلسنا أهلها، على حكما بعيد أو

هششذه فششي النششاس أقسششام وأمششا الضلل، من بالله نعوذ الرعية، كفرت الحاكم
فهم: الديار

السلم بأعمال قام من أو واشتهر، إسلمه علم من وهؤلءا مسلمون،-  أ
عليششه الله صلى لقوله الذبيحة، على تسميته أو صلته أو شهدهتك عليه الدالة
فصصذاكم ذبيحتنا، كلوأ بلتنا،ق واسإتقبل صلتنا، صلى من: ((وسلم

فصصي اللصصه تخفصصروا فل رسإصصوله، وذمصصة اللصصه، ذمة له الذي المسلم
مششن بنششاقض التيششان عششدم بشششرط كله أنس. وهذا عن البخاري )) رواههمتذ

التوحيد. قضنوا



والمجششوس واليهششود كالنصارى ونيفالصل مرتدون، أو ون،يأصل كفار-  ب
ةيششكالبعث السششلم ديششن بغيششر المسششلمين مششن دان مششن والمرتششدون وغيرهششم،
كسششب التوحيد، نواقض من بناقض أتى من أو ها،غيرو والشيوعية والعلمانية

ومن العلم، أهل قولي من حيحلصا على الصلة ترك أو الرسول سب أو الله
الذمششة أهل لن ذمة، أهل ونصارى يهود من الصلي للكافر يقال ل الباب هذا
فششي سششلمينمال بأمان دخلوا الذين الكفار هم والدين الفقه أهل مصطلح في
كفششار هششم بششل وعهد، ذمة لهم فليس السلم دار عدمت إذا ماأو ،السلم دار
يون.بحر

مشن نسششكب إسششلمه علششم مششن وهششو المسلمين، من الحال مستور أما-  ج
المرتششدين، لحكششم إنكششاره يعلششم ولششم تقششدم، كما عليه الدال المسلمين نسك
تيالشش النكار درجاات من لن نه،أش في فقتوي ول السلم صحيح مسلم فهذا

منكششرا منكششم رأى لحششديث: ((مششن بششالقلب النكار هو للمسلم الشارع رضيها
ضششعفأ وذلششك لبششه،فبق يستطع لم نإف فبلسانه، يستطع لم نفإ بيده يرهلغف

القلششب، فششي النكششار وجاششود سششعيد. فاحتمششال أبششى عن مسلم )) رواهاليمان
بإسششلمه يحكششم أن المسلم على يوجاب عنهم والرضا الكافرين متابعة وعدم
أهششل بين فارق وهذا الحال، واستصحاب الصلية وللبراءاة عليه، الدال للدليل
الحال مستور على يحكمون هؤلءا فإن ،والتبين التوقف جاماعات وبين السنة

مششةئأ فششي يتوقششف فل هششذا وعلششى حششاله، لهششم يتششبين حششتى أمره في بالتوقف
القبششور عبادة مثل بالشرك ما، مسجد إمام اشتهر إذا إل والمصلين المساجاد
يعشرف لشم ممشن الحششال مجهششول أما النواقض. من وغيرها المرتدين وموالة

معششه يتعامششل أن يريد الذي الشخص يعرفه ولم إسلمه، على يدل يءاش منه
مششن ليتوثششق عنه الخرين وسؤال دينه، عن سؤاله حينئذ فالولى يناكحه، نأك

مرتدا. أو أصليا كافرا يكون لئل مسلما، كونه
فهششذا وردة، كفششر طوائششف أنهششا الحاكمششة الطوائششف عششن نقششول  - حيششن2

؟.هي من الطائفة نعرف أن منا ييستدع
فششالردة الحاصششلة، الششردة علششة معرفتنششا خلل مششن يعششرف الطائفة معرفة

رب وهششو الحششق، صششاحبها لغيششر ةيششوالحاكم اللوهيششة حششق توسششيد هششو سششببها
ن كثيرا أن مع الطوائف، هذه في الردة علة هي فهذه العالمين، ائشفلطوا م

والعلمششانيين كالشششيوعيين السششبب، هششذا رغيل ارتدت قد المجتمعات هذه في
للشششوكة المالكششة فةئالطا عن نتكلم هنا ولكننا القبور، وعباد الصلة، يوتارك

هششو عليششه واؤالمششوت أجالششه مششن اجاتمعوا الذي هؤلءا كفر فعلة والمنعة، والقوة
والداعي وحاميه، به والحاكم التشريع هذا ومقنن لباطلل فالمشرع التشريع،

الردة". "طائفة عليهم قنطل الذين هم ومزينه له
جاميششع وردة كفششر يسششتلزم ردة طائفششة أنهششا الطائفششة علششى حكمنا  - هل3

ا، أفرادها ي بشالخلود عليهشم الحكشم ثشم عين لةأالمسش هشذه جاهنشم؟. بحشث ف
مششن اتهششام حقششا المعيب ومن ودراسة، توقف إلى تحتاج فيه والدلة متشعب

منهأعيششا فششي يتوقفششون الذين اتهام أو وبدعة غلو أهل أنهم عينا بكفرهم قال
المسششائل ومششن التصششور، مسششائل مششن المسألة فهذه وبدعة، إرجااءا أهل أنهم

موانششع الموانششع، إعمششال لةأمسشش إلششى تعششود وهششي الخلف، فيهششا يحتمششل تيال
تكفششر ل الظششاهرة المششوالة أن لةأمسشش إلششى الممتنعة. ل الطائفة في التكفير

غلة مششن هششو القششول هششذا فصششاحب ة،طنششالبا المششوالة وجاود من نتحقق حتى
أفرادهششا مششن كششثيرلا لششىع الحكششم من يمنعنا ل هذا تقدم. ولكن كما ةئالمرجا



الششذين لءاؤفهشش فيهششم، الموانششع هششذه وجاششود امتنششاع من لتحققنا والردة بالكفر
طوائششف فششي المششن وىقشش مششن السششلمية تالجماعا مع بالتعامل يتخصصون

مششن أكششثر منهششا يحفظون ثم مستوعبة دراسة الشريعة يدرسون حيث الردة،
يفعلون وهم الشريعة، كليات أو كالزهر العلمية اهدلمعا من ونجايتخر الذين
المششانع هششو مششا أدري فل معهششم، التحقيششق خلل الخششوة مناظرة أجال من ذلك
فتتمششايز وينتشششر، البيششان يتحقق وقد عينا، مبه الكفر وصف إلحاق يمنع الذي

،السششلم جاند ضد الكفر أنظمة عن يدافع هو أنما جاندي كل فيعلم الصفوف،
فششي آخششر مكفر أمر يدخل وقد ة،كمماح هي الجند أعيان تكفير بعدم فالقول
فششي والرسششول الله سب انتشار مثل اجاتماعها علة من تقدم ما غير الطائفة

ديششن أو الرسششول أو الله سب جاندها على غلب قد البلد فبعض الطائفة، هذه
كرامة. ول عينا كفار فهؤلءا ،السلم

: الثانية  القاعدة

هذه أن لنا تبين فإذا ا،تهنصر أو اتهموال وعدم ،فالطوائ هذه جاهاد وجاوب
جاهششاد - وجاوب جاميعا ينلمالمس على وجاب وكفر، ردة طوائف هي الطوائف

قتال وحكم ،السلم إلى تعود أو تزول حتى لطوائفا هذه يقاتلوا - أن الدفع
سششوى لوجاوبه شرط ول عين، فرض وهو الدفع، قتال حكم هو الطوائف هذه

تجيششز حشال مشن هنششاك فليشس ،العشداد وجاشب القششدرة عشدمت فشإذا القششدرة،
- الجهشاد لهشذا العششداد أو الطائفشة - جاهاد الحكام هذه عن يخرج أن للمسلم

نأيق وقد قاتلهم فمن صحة، شرط ل وجاوب شرط هي القدرة أن التنبيه مع
القدرة عدمت فإن مأزور، غير مأجاور مجاهد فهو الغلبة حصول وعدم كههلب

وحينهششا العزلششة، وجابششت عليهششا القششدرة عدم فإن الهجرة، بتجاو العداد على
عليه الله صلى النبي سر - أمين حذيفة حديث في الماثل النبوي المر يكون
اتباعه. الواجاب - هو وسلم

هششي وليسششت العصششر، هذا في جاديدة ليست أمتنا على الردة حركة هبات
لهششا ادةقششو علمششاءا من المة ومعالجات ،السلم قدم مةديق هي بل مرة أول

فششي الظششاهرة لهششذه الجديششد الشيءا ولكن التفاصيل، دقيقة المعالم، واضحة
ا،أنهششش مششن التهوين ومحاولة المواجاهة، من الهروب حالة هو الحديث العصر

مواجاهششة أخطششر هششي الجديدة الهبة هذه أن الرغم على خطرها، من والتقليل
فكششر غلبششة أن إل الجديششدة الهبششة هششذه وجالءا وضششوحا ومششع ،السلم ابه أصيب
بكششل هششي كمششا استبصششارها أو فهاتشششااك مششن مشايخنا منع المنحرف الرجااءا
منهششا اشئشي اكتشف من تمنع حرفنالم الجبر فكر غلبة ثم وجاذورها، أبعادها

سششنته فششي وكمششا وشششرعه، تعششالى اللششه ديششن فششي لهششا ينبغي كما لها يقوم أن
كونه. في وتعالى سبحانه

إلششى إسششلم دار مششن الدار انقلب أو السم، ذاهب الردة طوائف تسمية إن
مششن الهششروب فلمششاذا ووضششوحا، جاششرأة بكششل الفقششه كتب في مبسوط ردة دار

السششلفية القتالي الجهاد حركات تقوله ما أن البعض يتصور ولماذا المواجاهة؟
وزور؟. القول من بدع الردة طوائف ضد

فعششوام ،الرجاشاءا مششايخ ثششم السششلطان، مشايخ يمارسه الذي الرهاب إن
عمليششة يمشارس الكشثير تجعشل تيال هي كالببغاوات، ينعقون الذين المسلمين

والتطششرف، الغلششو أو الخششوارج، بعقيدة امتهال مخافة الرمل، في الرأس دفن
كفششر تسششتلزم ل أنها تخريج هؤلءا عند لها يوجاد المكفرات أعظم صارت حتى

مششن كششثر فششي والسششلم والرسششول اللششه يسششبون الششذين فهششؤلءا المعيششن،



أو يكفششر، حتى الساب استحلل من بد ل يقول: إنه من يوجاد ثم المجتمعات،
المؤولة هؤلءا نأوك القائمة، هذه آخر السب!!.. إلى بحكم جااهل لعله يقول

يبصششروا أن هششؤلءا من يتصور فكيف دين!!، وتغير ردة من أينش كفرا يرون ل
السلفية؟!. القتالي الجهاد حركات تقوله ما

بكفششر يقششول مشن نبششذ المبتدعششة هششؤلءا ذهنيششة عنششه تفتقت ما آخر من وإن
ذكششر فحيششث التكفير، ماعاتبج وطوائفهم الرحمن لشريعة المبدلين الحكام

ة:ميششالعا بلهجتششه بعضششهم كقششول أو تكفيششري، يقششال: هششذا لءاؤهشش مششن فلن
درى لمششا اللفششظ هذا معنى عن الجاهل هذا لأتس رحت لو وأنت ة،تيالمكفرا

يصششح ل الششذي السششلم شق هو التكفير أن الجهلة لءاؤه يدر ولم ،يجيب ماذاب
اللششه إل إلششه ل التوحيششد بكلمششة إسششلمه دأبي المسلم أن إذ به، إل المرءا إسلم
وكفششر ديها،بششعاب وكفششر الباطلششة، اللهششة بكششل كفششر إلششه ل الكلمششة هششذه وشق

ويصصؤمن بالطصصاغوت يكفر فمن{وتعششالى:  سششبحانه قششال كمششا ،بأوليائها
بالطاغوت كفر اإل السلم فهل ،}الوثقى بالعروة اسإتمسك فقد بالله

وقششد تعششالى، بششالله ركف الكافر ريتكف عدم أن لءاؤه يعلم أل ثم بالله؟ مانيوإ
نهمأ ويزعمون والنصارى، اليهود كفر في يتوقفوا أن هؤلءا بحال المر وصل
آخرين. وهدى أقواما، ضلأف العقول قسم من فسبحان جاهلة،

حيششاة آخششر ففشي ديششدة،بج تسششلي أمتنششا علشى الردة حركات هبات إن قلنا
عليششه، الششوحي نزول وزعم برأسه، لمةيمس أطل وسلم عليه الله صلى نبيال

كششذلك وظهششر الكششذاب، : مسششيلمةوسششلم عليه الله صلى الله رسول فسماه
وهششو اليمششن أهل على وغلب ،وسلم عليه الله صلى نبيال حياة في آخر مرتد

مششن جاماعششة مششع يلميالششد فيششروز مىيس لحصا رجال هل قام ،يالعنس السود
حظيششرة إلششى اليمن وأعادوا انقلبية، عسكرية حركة في فقتلوه السلم جاند

عليششه اللششه صششلى بيالنشش وفششاة بعششد أمششره، امتد فقد مسيلمة أمر أما ،السلم
قششوم فزعششم العربيششة، الجزيششرة شششرها عم حتى الردة حركة توشاع ،وسلم
حششةيطل وكششذلك ،يالزد مالششك بن ولقيط الحارث، بنت احاجس أتفتنب النبوة،
صلى النبي فوجاه  وسلم عليه الله صلى النبي زمن في ارتد طلحة نإ (وقيل

وأمرهششم ذلك، في أسد بني على عماله إلى الزور بن ضرار وسلم عليه الله
أمششر مششن عليششه كششانوا ما إلى الناس وعاد ارتد)، من كل على ذلك في بالقيام

مشن ومنهششم عشا،ميجا تركهشا من فمنهم الشريعة، فروض من فتحللوا الجاهلية
وليششس فقششط، وسششلم عليششه اللششه صلى سوللرل تجب أنها وزعم الزكاة، أنكر
أبشي إلششى ديهاؤي ولن بنفسه، ديهاؤسي أنه أعلن من ومنهم فيها، حق بكر لبي
بوفششاة شششفرته نبشت قشد السلم سيف أن اليمان ضعاف وظن الصديق، بكر

الششدين، هششذا من للخروج الفرصة فاغتنموا ،وسلم عليه الله صلى الله رسول
والطششائف مكة إل السلم على يبق لم و العربية، الجزيرة على الردة وغلبت

فقششام والتجمعششات، والقرى القبائل الردة فعمت والمدينة، بالبحرين وجاواثى
صششدها فشي ونششطوا القيششام، حق وسلم عليه الله صلى الرسول أصحاب لها

عنششه لششهال يرضشش بكششر أبششي من ورؤي والجهاد، الجد رأس لها ورفعوا ومنعها،
تيالشش السيئة بالخبار تيهأت كانت الرسل أن ىتح قبل، من فيه تعهد لم صلبة
حششتى والنششار، الحرب من بالمزيد يأمر أن إل منه كان فما الرجاال منها يرهب

وسششلم عليه الله صلى الله رسول ليس أحدا رأيت الزور: فما بن ضرار قال
الششردة عششن الشششر أخبششار - أي نخششبره فجعلنششا بكر، أبي من شعواءا بحرب أمل

جاششز حششول تدور للجند وصاياه عليه. وكانت ل له ماب نخبره نماأ- ولك وعظمها



إيششاس يسششمى رجال حششرق عنه الله يرض أنه حتى ،ؤتباط أو هوادة بل ابقالر
لجهششاد أمششوال أخششذ في خدعه لما اءاة،جبالف ويلقب ليل يا عبد بن الله عبد بن

رحششى ودارت طريق، قاطع ابه صار الصحيح، على أو م،به لحق ثم المرتدين،
بششل منها، الله رسول أصحاب من أحد يجزع ولم الجزيرة، كل شاملة الحرب

وسلطانه. السلم حكم لىإ الجزيرة عادت حتى وأهلها، رجاالها كانوا
رورصسإ أو مساءة من فيوما سإجال الدهردولته كذاك

القاشب عليها سإاداآ يحملن الحلئب تكأت قليل لبث
كتائب يتبعها كتائب

المغرب، على المرتدين من قوم غلب وضعفهم الحق أهل من غفلة وفي
العبيديششة الدولششة سسششتأت فقد العبيديون، اعيليونسمال وهم مصر، على ثم

ي ا فقشام الحكشام، واريشغو الششريعة، افبشدلو ا،أنهششش وقشوي المغشرب، ف له
تششردد، بل تلوهمقششاف الفششذاذ، المالكية علماءا من المغرب في السلم جاهابذة
سلنششاا بعض تردد باضية،إال مذهب على وكان ،يالخارجا يديز أبو قام وعندما

ذاك: يششوم العلمششاءا الئمششة نششداءا فكان الخوارج، راية تحت المرتدين قتال في
رايششة تحششت اتلواقشش نعم ،لهبال كفر من راية ضد بالله آمن من ةيرا تحت نقاتل
- الششوادي - حيششة الجهبششذ مششامإال سبششول الزنادقششة، المرتششدين ضششد ج،رالخششوا

الفششترة تلششك وفي استشهد، حتى للمرتدين مقاتل وخرج عنقه، في المصحف
فششي غششرة تعششد ما مةيالعظ الفتاوى من سحنون أصحاب المالكية علماءا أفرز
بششأرض ليسششت المغششرب أرض أن المرتششدون وعلم أمتنا، من العلم أهل تاريخ

الحكششم لهششم واسششتقر عليها، فغلبوا مصر إلى هاديهم فوجاهوا وهناءا، استقرار
أنهششم حششتى الطريششق، لهششم مهششدت تيالشش الخبيثة الصوفية عدةامسب مصر في

عشششر ةثششثل لششىإ مصر في أمرهم يوبق وسيف، حرب بغير الفسطاط دخلوا
مششن مصششر وأنقذ اليوبي، الدين صلحا جااءا حتى السيوطي)، قال (كما متخلفا

المغششرب، علمششاءا جاششرأة مششن وكششان السششلم، سلطان إلى وأعادها العبيديين،
نششيلب يخطششب المنششبر علششى خششرج خطيششب كششل كفروا أن الحق في وصلبتهم

القششدر، جاليلة الشأن عظيمة فتوى وهي مسلمون، أنهم الناس يوهم أو عبيد،
باحترام إليها شارأو ،يالمالك عياض يالقاض ومدحها ا،نهزما أهل عليها أجامع

هششذه بتحقيق قمت وقد النبلءا"، علمأ "سير في بيالذه الدين سشم مامإال
ى والشرد ظرفهشا، ودراسة الفتوى، حولهشا، الجهلشة سشيثيرها تيالش الششبه عل
مستقلة. ورقات في طبعت قد والفتوى

ومعشششاقل، دول لهشششا وتنششششئ برأسشششها تطشششل تفتشششأ ل الشششردة وحركشششات
الششدين، صششلحا عليهششا قضششى اليمششن، في دولة لنفسهم أقاموا ماعليونلسفا

الحشاشششين باسم اشتهروا وقد موت، لآ قلعة في خطيرا معقل لهم وأقاموا
طريقششة مارسششوني وكانوا للمسلمين، وقلق إزعاج مصدر وبقيت الفداوية، أو

على يقضوا أن واستطاعوا العلم، أهل بعض فاغتالوا خصومهم، ضد الغتيال
يوبقشش يفلحوا، فلم الدين صلحا اغتيال وحاولوا العباس، نيب خلفاءا من خليفة
علششى هجششومهم خلل التتششار عليها قضى حتى منيعة جاد وقلعتهم يشتد أمرهم
تحتاج أمتنا غزت تيال الردة حركات بل فحسب هذا السلمي. وليس العالم
ليسششت وأنهششا الظششاهرة، لهششذه المسششلم قبششول ئتهيشش شششاملة، دراسششة إلششى

المحششدث بششالمر ليسششت الظششاهرة لهششذه العلششم أهل معالجات وأن بالجديدة،
الجديد.



: رجاءلا ) وفكر ( الردة العلمنة قوى
عميقششة يوهشش المششة، واجاهششت مششا أخطششر من يه المعاصرة الردة هذه إن

أهششل مششن القليششل أن إل ا،تهششوخطور اتهشششد ومششع الوجاششود، ةمتشششعب الجذور،
هذا وسبب اد،شهوالست الجهاد رأس لها رفع أو دراكها،إ حق أدركها البصيرة

التوحيششد، بحقيقششة الجهششل من فترة على جااءات انهأ الردة هذه بحقيقة الجهل
المششة يفشش سششرت طويلششة عقششود فخلل العششالمين، لششرب يششةالعبود وبحقيقششة

تغذيهما الصوفية معهما وكان الجبر، جارثومة وأختها الخبيثة، رجااءاإال ةجارثوم
عششن الرذيل تصورها بث في عليهما ترتكز كذل مع يوه وصديده، الفكر بقيح

تفكيششر طريقششة مششن جاششزءا نهششاكأو المششراض هششذه صارت حتى ة،ياوالح الكون
.بها إل شيعي ول عنه، تنفك ل المسلم
عليه؟. وارتكزت رجااءاإال (الردة) فكر العلمانية استثمرت كيف والن

المرجئة: بقاتط
وطريقششة واحششد، نسششق علششى ليسششت المرجائششة طبقات أن من الرغم على
سششمىم فششي البدنيششة العمششال إدخششال عششدم فششي جاميعا يتلتق أنها إل واحدة،

هششو اليمششان أن يششرى وبعضششهم القششول، هششو اليمان أن يرى ضهمبعف اليمان،
لإ القلششب، وتصديق اللسان قول اليمان أن يرون وآخرون ،لبيالق التصديق

وترتششب اليمششان، مسشمى فشي داخلشة البدنية العمال أن تعترف ل جاميعا أنها
فششي وإرجاششاءا اليمششان، مسششمى في إرجااءا فهناك التكفير، في إرجااءا ذلك على
في طبقات ثلث إنها وقلنا التكفير، في المرجائة، طبقات ذكرنا وقد ر،يالتكف

لششهال اهسششم من على الكفر تطلق ل طبقة فهناك المكفرة، بالعمال التكفير
ن قشول أو العمال من لعمل كافرا ا، القشوال م أهشل كفرهشم وهشؤلءا مطلق
من تتحقق حتى المكفر القول أو المكفر بالعمل تكفر ل طبقة وهناك العلم،
- أحمششد كالمششام العلششم أهششل بعششض كفرهششم وهؤلءا والجحد، الستحلل وجاود
وهنششاك الكششبير"، "اليمششان كتابه في السلم شيخ ذكر - كما تعالى الله رحمه

كفششره وتفسششر المكفرة، العمال من تعالى الله كفره من تكفر هيالثالثة: و
تقع ل الفعال هذه أن تعالى الله لعلم إنه وتقول لل،ستحال أو الجحد بسبب

خرةأالمتشش المششذاهب وواقششع تعششالى، اللششه كفششره فقد جااهل أو مستحل من إل
يقششول مشن وقليششل ي،نوالثششا الول القششول تبنششت نهشاأ المششة، علشى غلبت تيال

والثششاني، الول القششول علششى المذهبيششة المششدارس فششأغلب ،لثالثششا بششالقول
النظششر بغض مسلمون فالناس العمال، على اليمان أحكام يعلق ل رجااءاإفال
ومششا والتصششور، التصششديق مسششائلب متعلق اليمان على والحكم أعمالهم، عن
يأرضشش أو والوضششع، الصششل ماويسشش نكششا سششواءا الرض ظهششر علششى دين من

حابه: الول:صششوأ تبشاعهأب يتعلق فيما شقين داخله في يحمل وهو إل النشوءا،
ليف،لتكششاوا بالحكششام يتعلششق ي: شششقنوالتصششديق. والثششا بالتصور يتعلق شق

عقيششدة مثششل والتصششديق بالتصششور يتعلششق شق فيها مثل، المحرفة فالنصرانية
يخششص فيمششا الحكششام بعششض فهنششاك الحكششام وأمششا والصلب، والفداءا الخطيئة

فيمششا لكنهششا اليسششر الخد له درأف اليمن خدك على ضربك الحرب! إذا قانون
لقيصششر"، لقيصششر وما لهل لهل ما "دع قاعدة على ترتكز الحكام بحملة يتعلق

وأما ضى،يرو يحب ما الحكام من يفرض أن الحق لقيصر تجعل قاعدة يوه
ل إليششه تعشود يفهشش كالصلة النسك أعمال وبعض التصور أمور من لهل كان ما
تتعلششق قضششايا داخلهششا فشي تحمل فإنها آخر، كمثل الشيوعية أخذنا ولو ره،غيل



الم ينفش مثشل والتصشديق بالتصشور بالحكشام تتعلشق قضشايا ومنهشا الغيشب، ع
في اتوريةتوالدك الجاتماع، في باحيةإوال القتصاد، في كالشتراكية والقضية
ولكنهششا دينششا، الشيوعية تسمى تعالى الله دين ففي ولذلك والحكم، السياسة

ا ديشن والنصرانية كافر، باطل دين قشد الشدين ر. ولفشظافكش باطشل ديشن لكنه
الحكششام شششق علششى يطلششق كمششا منفششردا، والتصديق التصور شق على يطلق

شششامل كششان تقييششد غير - من الدين لفظ - أي أطلق نإ لكن منفردا، والقضاءا
وهكذا.. وقد دين، اتوريةتوالدك دين، والشتراكية دين، للطرفين. فالشيوعية

هششذا وسششبب وردة، كفششر الشششيوعية أن متنششاأ وكششذلك مشششايخنا، شششفتاك
شششق والتصششديق. وهششو التصور قضايا تعارض الشيوعية أن المبكر الكتشاف

تكفششر سششائل: لمششاذا لتأسشش والكفششر. فلششو اليمششان أحكششام عليه رجااءاإال يعلق
الشيوعية شفتتاك ذلك: لما بالغيب. ومع تؤمن ل لك: لنها لقال الشيوعية؟

بششدأت نآال فإنهششا التصششور، قضايا لمصادمتها السلمية المة في تثمر لم نهاأ
باحيششةإوال - الشششتراكية والقضششاءا الحكششام قضششايا نشششر مقابششل عنهششا تتنششازل

تكفير المشايخ ومنهم المسلمون توقف فقد خطتهم، - ونجحت والدكتاتورية
- فششي السوريين المسلمين خوانإال - من الدين سعد عدنان فهذا ،يالشيوع

ل نششهأو المسششلم، يالشششيوع بوجاششود يعششترف الصششحف إحششدى مششع معششه لقششاءا
الخمششس، الصلوات يصلون الشيوعيين فبعض ،يشيوع كل يكفر أن يستطيع
قبشل لموسشكو زيشارته - بعشد شقرة إبراهيم بن محمد يالسلف الشيخ وكذلك
اكتشششف لنششه الششيوعيين يكفر أن يستطيع ل أنه - اعترف الشيوعية سقوط

يصلون. الحمر الشيوعيين بعض أن
شششق علششى والششردة الكفششر أحكششام مشششايخنا يعلق أن السهل من قلنا: إنه

مسشمىب يتعلشق الشذي هشو لنشه بالعتقاد)، يسمى ما (وهو والتصديق التصور
الحكششام شششق كششذلك. وأمششا الكفششر حكششم قيعلشش فقششط وعليه عندهم، اليمان

عليششه يعلششق ول المرجائششة، عند اليمان مسمى في يدخل ل كان لما والقضاءا،
تدخل دون والقضاءا بالحكام يتعلق منهجا فرض من فإن والردة، الكفر حكم
اللششه بششرأه مششن إل ردتششه يكتشششف أو أحششد، يكفششره فلن والتصديق التصور في

دين ي- وه العلمانية جااءات لما هذا وعلى الخبيثة، رجااءاإال جارثومة من تعالى
تركششت بششل والتصششديق، التصششور مسششائل فششي بعيد أو ريبق من تقترب - ولم

فكونششك وسششاعدتك، اختيششارك تعمششد وربمششا الشششق، هذا اختيار حرية للناس
ل أو الخششر بششاليوم دقصششي الرجاششل كششون أو بششالغيب، ؤمنتشش ل أو بالغيب منؤت

وجاششود من بدءاا وغيرها المور هذه كل من،ؤي ل أو القبر بعذاب منؤي يصدق،
(العتقششاد) فششإن والتصششور التصششديق مجششال فششي قضششية أي لششىإ تعششالى اللششه

بشششق تعلششقي فيمششا بقششوة تتششدخل ولكنهششا كلششه، ذلششك في ارضكتع ل العلمانية
ديشششن وتطشششرحا السياسشششة، فشششي هشششايند تفشششرض يفهششش والقضشششاءا، الحكشششام

الحريششة ديششن وتطششرحا الجاتمششاع، فششي دينهششا تفششرض وهششي الديموقراطيششة،
الية.سششمالرأ ديششن وتطششرحا القتصششاد، فششي دينهششا تفششرض يوهشش الجاتماعيششة،

لإخ. لوالبوذية... ا والنصرانية كالشيوعية الحياة، لكل املش دين فالعلمانية
(لعقائششدهم) اختيششارهم حريششة للناس تترك ديقتصوال التصور مسائل في أنها
العلمانية أن دركناأ هذا فهمنا إذا سك،نال أعمال لبعض الهامش من ءايش مع

عليششه يعلششق الششذي الشششق مصادمتها لعدم متناأ على نفسها يرمرت استطاعت
المعصية دائرة في دائرة لتهاأمس وتبقى الكفر، وحكم اليمان حكم المرجائة

إسششلمه من شيءا في كذل يقدحا ول علمانيا، يكون أن للرجال يمكن إذ فقط،



هذه خلا... مسلما، الياسمورأ مسلما، مقراطيادي الرجال يكون وقد يدته،قوع
هششذا هششو الثنائيششة! فمششن هذه في مصادمة هناك أن ىير ول السوداءا. القائمة
ويؤمن يويصل يصوم رجال على الكفر وصف يطلق أن يستطيع الذي الرجال

كلم القرآن نأب منؤوي وسلم عليه الله صلى الرسول ببعثة ويصدق بالغيب،
هنششولك وغيرهششا، والصششلة لششه بالحمد كلمه ويفتح النار، ذكرت إذا يويبك الله،

حيششاة، منهششج ويتبناهششا وقضششاياها، أحكامهششا مششن شششق فششي العلمانيششة يمششارس
أن عيطيسششت الذي من بل الجاتماعية؟ الحرية أو اليةسمالرأ أو كالديمقراطية

الثلث: لسششلطاته الشعب اختيار قاعدة على الدولة بعلمانية يؤمن رجال يكفر
والتنفيذية؟. والقضائية، التشريعية،

المسلمين على انهسلطا تبسط  أن)الردة( العلمانية استطاعت هنا ومن
مششا تسششمية مقششدارب اعتراضششا إل المسلمين، ةئمرجا من اعتراضا تجد أن دون
دائششرة مششن يخششرج ل ولكنششه فقششط، لله عاص أنه عمالأ من العلماني به يقوم
فهشاتقتر تيالشش يالمعاصشش هششذه أن المرجاششئ عليششك يششرد ربما بل السلم، أهل

أو ،يالثقفشش يوسششف بششن الحجششاج يمعاصششب شششبيهة انهششكو عششن تزيششد ل الدولة
الربششا وفيهششا الخمششر فيهششا العثمانية. فدولتنا الدولة أو المماليك دولة يمعاصب

أنهششا نقششر ونحششن ؛والعثمانيششة والمملوكيششة العباسششية الدولة وكذلك الزنا وفيها
يجششوز، ل فهششذا وإسششلم، فرك يالمعاص ذهبه لقيتع أن ولكن وذنوب، يمعاص
فهششم فششي يوازيه خرآ وانحراف أول، الدين فهم في كبير انحرافه الحكم وهذا

الحكم. عليه أطلق الذي الواقع

ر:يوالتكف وارجلخا
النششاس، ألسششنة على شاعت تيال اللفاظ تلك وتوضيحه، تبيينه يينبغ مما
لمفاهيمهششا واضشح إدراك دون لسششنتهمأب انهششويلوكو لخصومهم، نبزا انهيطلقو

هششذه حقيقششة يهشش فمششا والتكفيششر، : الخوارجيلفظ اللفاظ هذه من ومعانيها،
اللفاظ.

اللششه صششلى لهال رسول حديث في وجاد يم،دق لفظ فهو الخوارج، لفظ أما
وأغلششب والمششذاهب، الفششرق كتششب في اللفظ هذا يراثك شاع وقد ،وسلم عليه
حقيقته. غير على وتشرحه سيره،تف غير على اللفظ هذا تفسر الكتب هذه

عششن خرج : مننيتع خرةأالمت والفرق المذاهب كتب أغلب في فالخوارج
منه. صواب ل أخط وهذا العدل مامإال

هششم اعتهممشوجا بغيششا، يسشمى ويششلأبت العدل المام عن الخروج مجرد نإف
ولكشن العشدل، المشام عشن لخروجاهشم ليشس خوارجاشا البغاة يكون وقد البغاة،
الناس. في متهلعقيد

لهششم يتشم ل ذلششك ومشع الخششوارج، مشن والجماعة خارجايا، الرجال يكون وقد
العدل. المسلم مامإال عن الخروج

الصفات: هذه فيه تجتمع محدد مذهب لهم فالخوارج
علششى يالمعاصشش جاميع يرون : فهميوالمعاص الذنوب مطلقب  - التكفير1

فبعششض الصششغائر، فششي اختلفهششم مششع الكششبر، الكفششر مرتبة يه واحدة، مرتبة
هشذا ضششوءا وعلشى يكفششره، ل وبعضشهم الصششغائر، يفشاعل كفششر يششرى الخششوارج
باضششيةإفال تبتعد، أو منه تقترب الخارجاية الفرق من مجموعة تأنش المذهب

مشع بالنعمششة، كشافرا يسششمونه بششل بششالله، كشافرا الكششبيرة فاعل يسمون ل مثل



أنششه كششبيرة علششى مات إن الرجال آخرة على بالحكم الخوارج بقية مع التقائهم
السنة.  أهل مذهب هو كما ةئللمشي معرضا وليس جاهنم في خالد
وتكفيششره، المخششالف دم اسششتحلل المغاليششة العقيششدة هششذه عن  - وانبثق2

دمششه اسششتحلل عليششه ) ترتششبيالملشش (الفاسششق يالمعاصشش صشاحب فتكفيرهم
إمششرة فشي يدخل ل ومن الدم، مباحا كافر لهم فالمخالف عندهم، مرتدا لكونه

جامششاعتهم - في الناس - أي دخولهم بعدم لنهم كذلك، هو وجاماعتهم إمامهم
فسششطاط فششي وبقششائه الكفر، فسطاط إمرة في داخلون أميرهم طاعة وفي

يبيحون الحكم ذاهوب بالكفر، عليه ) يحكم المسلمين من غيرهم (إمرة الكفر
وماله. وعرضه دمه

من رهميغ (إمارة الكفر فسطاط على الخروج وجاوب عقائدهم  - ومن3
الدولششة ضششد المعششارك وشششن المسششلمين، دماءا إراقة منهم ثرفك المسلمين)،

فلمششا العلم، نور أمرهم طمس حتى نلشأا هذا على أمرهم يوبق المسلمة،
أمصششار فششي خولدلششاب لهششم أذن الخلفششة، أمششر يششزالعز عبششد بششن عمششر ولششي

لهششم تبين حتى م،تهمناظر ثم العلماءا، ومقابلة المساجاد، ودخول المسلمين،
لهم وبقيت مرهمأ خف ذابهو ومظانه، العلم مواطن ترك عن فرجاعوا الحق،
علششى وبقيتهششم المنششاطق، بعششض فششي اليششوم إلى موجاودة يوه رةيصغ جايوب
ة.يباضإال مذهب
السياسششية السششلطات قبششل مشن فجششة بطريقة الخوارج لفظ استخدم وقد

اسشتخدام وسشبب المششايخ، بعشض من يدهمؤي من ووجاد الخصوم، اتهام في
وتنفيشره ،وسششلم عليشه اللشه صشلى اللشه رسشول حديث في وجاوده اللفظ هذا

ي ثشم -، الخشوارج - أي أصشحابه مشن وسلم عليه الله صلى الحشاديث هشذه ف
وسششلم عليششه الله صلى حث حيث خصومها، لقمع السلطات هذه لدى الحجة

معرفتششه ينبغششي وممششا المبتدعة، من الصنف اذه قتل على الحاديث هذه في
البدعيششة الفرق أعظم ارجوالخ لن ليس النبوي الحديث في الخوارج ذكر أن

. إسلميال المجتمع في ظهورا الفرق أول همنل بل وضلل، شرا
نششرى فإننششا رهششميغ مششن أعظششم الخششوارج أمر أن البعض ظن ذلك وبسبب

- مششن الششبراءاة -كششل الششبراءاة تعلششن المعاصششرة السششلمية التجمعششات بعششض
النضششواءا مششن أبششدا يتورعون ل ذلك ومع هم،فكر نم اقترب من أو الخوارج،

الروافششض الشششيعة بششأن أجاششابوا حوجاجششوا وإذا الرافضششة، الشششيعة رايششة تحششت
الشششيعة نأبش قشولهم قبشول فشرض علشى ولكشن القبلشة، هشلأ ومشن مسلمون
ريششغ - مشن يرونثكش تزعمشون - فيمشا الخوارج فهل القبلة، أهل من الروافض

القبلة؟. أهل
الرافضة؟. الشيعة شر إلى يصل الخوارج شر وهل

الشششيوعيين مششع التحششالف قبلتششم المسلمة: كيششف التجمعات لهذه يقال ثم
- كششل البراءاة أعلنتم جادال) ثم بل مشركون كفرة (وهم والبعثيين والقوميين

- ؟. زعمكم - حسب الخوارج - من البراءاة
وذبششح بالرجاعيششة، ونششبزه لششهال ديششن سششب مششن مششوالة فششي دخلتششم كيف بل

اليهششود ووالششى ة،مششال وبششاع الرذيلششة ونشششر أعراضششهم، كوهتشش المسششلمين
- حسششب الخششوارج علششى غضبكم جال صببتم ثم المسلمين، وأعداءا والنصارى

-؟. كمنوظ زعمكم
ابهواضششطرا المسششلمين خششوانإال جاماعششة تفعلششه مششا تقبل نأ لعقولنا كيف

قلنا؟. فيما



متهمششوال زمششن) مششن (آخششر سششلفيو يفعله ما نقبل أن منا يريدون كيف ثم
مقششام لىإ وحزبه صدام يرفعون الروافض، الشيعة ضد الكافر يالبعث لصدام
غششزوه بسششبب ثششم وقششاص، أبششى بشن سششعد قادسششية إلششى وحربششه الدين، صلحا

وكفره. بعثيته ةيرحظ إلى صدام يعود للكويت
النششاس ولتنفيشر الخصشوم، لضشرب شششعارا اسشتخدمت تيال الكلمات ومن

ر.يششالتكف جاماعة من فيقال: فلن بالمرءا يلصق لفظ وهو التكفير، لفظ منهم
جاماعششة علششى بششإطلقه المخششابرات أجاهششزة قبششل مق اللفظ هذا استخدم وقد

يششرى كان حيث المسلمين"، اعةشمجا"اعته: مجا مىس الذي مصطفى شكري
فيه. متوقف أو كافر ميهغو فقط، نالمسلمو هم اعتهموجا هو هنأ

ر:يوالتكف وارجلخا
النششاس، ألسششنة على شاعت تيال اللفاظ تلك وتوضيحه، تبيينه يينبغ مما
لمفاهيمهششا واضشح إدراك دون لسششنتهمأب انهششويلوكو لخصومهم، نبزا انهيطلقو

هششذه حقيقششة يهشش فمششا والتكفيششر، : الخوارجيلفظ اللفاظ هذه من ومعانيها،
اللفاظ.

اللششه صششلى لهال رسول حديث في وجاد يم،دق لفظ فهو الخوارج، لفظ أما
وأغلششب والمششذاهب، الفششرق كتششب في اللفظ هذا يراثك شاع وقد ،وسلم عليه
حقيقته. غير على وتشرحه سيره،تف غير على اللفظ هذا تفسر الكتب هذه

عششن خرج : مننيتع خرةأالمت والفرق المذاهب كتب أغلب في فالخوارج
منه. صواب ل أخط وهذا العدل مامإال

هششم اعتهممشوجا بغيششا، يسشمى ويششلأبت العدل المام عن الخروج مجرد نإف
ولكشن العشدل، المشام عشن لخروجاهشم ليشس خوارجاشا البغاة يكون وقد البغاة،
الناس. في متهلعقيد

لهششم يتشم ل ذلششك ومشع الخششوارج، مشن والجماعة خارجايا، الرجال يكون وقد
العدل. المسلم مامإال عن الخروج

الصفات: هذه فيه تجتمع محدد مذهب لهم فالخوارج
علششى يالمعاصشش جاميع يرون : فهميوالمعاص الذنوب مطلقب  - التكفير1

فبعششض الصششغائر، فششي اختلفهششم مششع الكششبر، الكفششر مرتبة يه واحدة، مرتبة
هشذا ضششوءا وعلشى يكفششره، ل وبعضشهم الصششغائر، يفشاعل كفششر يششرى الخششوارج
باضششيةإفال تبتعد، أو منه تقترب الخارجاية الفرق من مجموعة تأنش المذهب

مشع بالنعمششة، كشافرا يسششمونه بششل بششالله، كشافرا الكششبيرة فاعل يسمون ل مثل
أنششه كششبيرة علششى مات إن الرجال آخرة على بالحكم الخوارج بقية مع التقائهم

السنة.  أهل مذهب هو كما ةئللمشي معرضا وليس جاهنم في خالد
وتكفيششره، المخششالف دم اسششتحلل المغاليششة العقيششدة هششذه عن  - وانبثق2

دمششه اسششتحلل عليششه ) ترتششبيالملشش (الفاسششق يالمعاصشش صشاحب فتكفيرهم
إمششرة فشي يدخل ل ومن الدم، مباحا كافر لهم فالمخالف عندهم، مرتدا لكونه

جامششاعتهم - في الناس - أي دخولهم بعدم لنهم كذلك، هو وجاماعتهم إمامهم
فسششطاط فششي وبقششائه الكفر، فسطاط إمرة في داخلون أميرهم طاعة وفي

يبيحون الحكم ذاهوب بالكفر، عليه ) يحكم المسلمين من غيرهم (إمرة الكفر
وماله. وعرضه دمه

من رهميغ (إمارة الكفر فسطاط على الخروج وجاوب عقائدهم  - ومن3
الدولششة ضششد المعششارك وشششن المسششلمين، دماءا إراقة منهم ثرفك المسلمين)،



فلمششا العلم، نور أمرهم طمس حتى نلشأا هذا على أمرهم يوبق المسلمة،
أمصششار فششي خولدلششاب لهششم أذن الخلفششة، أمششر يششزالعز عبششد بششن عمششر ولششي

لهششم تبين حتى م،تهمناظر ثم العلماءا، ومقابلة المساجاد، ودخول المسلمين،
لهم وبقيت مرهمأ خف ذابهو ومظانه، العلم مواطن ترك عن فرجاعوا الحق،
علششى وبقيتهششم المنششاطق، بعششض فششي اليششوم إلى موجاودة يوه رةيصغ جايوب
ة.يباضإال مذهب
السياسششية السششلطات قبششل مشن فجششة بطريقة الخوارج لفظ استخدم وقد

اسشتخدام وسشبب المششايخ، بعشض من يدهمؤي من ووجاد الخصوم، اتهام في
وتنفيشره ،وسششلم عليشه اللشه صشلى اللشه رسشول حديث في وجاوده اللفظ هذا

ي ثشم -، الخشوارج - أي أصشحابه مشن وسلم عليه الله صلى الحشاديث هشذه ف
وسششلم عليششه الله صلى حث حيث خصومها، لقمع السلطات هذه لدى الحجة

معرفتششه ينبغششي وممششا المبتدعة، من الصنف اذه قتل على الحاديث هذه في
البدعيششة الفرق أعظم ارجوالخ لن ليس النبوي الحديث في الخوارج ذكر أن

. إسلميال المجتمع في ظهورا الفرق أول همنل بل وضلل، شرا
نششرى فإننششا رهششميغ مششن أعظششم الخششوارج أمر أن البعض ظن ذلك وبسبب

- مششن الششبراءاة -كششل الششبراءاة تعلششن المعاصششرة السششلمية التجمعششات بعششض
النضششواءا مششن أبششدا يتورعون ل ذلك ومع هم،فكر نم اقترب من أو الخوارج،

الروافششض الشششيعة بششأن أجاششابوا حوجاجششوا وإذا الرافضششة، الشششيعة رايششة تحششت
الشششيعة نأبش قشولهم قبشول فشرض علشى ولكشن القبلشة، هشلأ ومشن مسلمون
ريششغ - مشن يرونثكش تزعمشون - فيمشا الخوارج فهل القبلة، أهل من الروافض

القبلة؟. أهل
الرافضة؟. الشيعة شر إلى يصل الخوارج شر وهل

الشششيوعيين مششع التحششالف قبلتششم المسلمة: كيششف التجمعات لهذه يقال ثم
- كششل البراءاة أعلنتم جادال) ثم بل مشركون كفرة (وهم والبعثيين والقوميين

- ؟. زعمكم - حسب الخوارج - من البراءاة
وذبششح بالرجاعيششة، ونششبزه لششهال ديششن سششب مششن مششوالة فششي دخلتششم كيف بل

اليهششود ووالششى ة،مششال وبششاع الرذيلششة ونشششر أعراضششهم، كوهتشش المسششلمين
- حسششب الخششوارج علششى غضبكم جال صببتم ثم المسلمين، وأعداءا والنصارى

-؟. كمنوظ زعمكم
ابهواضششطرا المسششلمين خششوانإال جاماعششة تفعلششه مششا تقبل نأ لعقولنا كيف

قلنا؟. فيما
متهمششوال زمششن) مششن (آخششر سششلفيو يفعله ما نقبل أن منا يريدون كيف ثم

مقششام لىإ وحزبه صدام يرفعون الروافض، الشيعة ضد الكافر يالبعث لصدام
غششزوه بسششبب ثششم وقششاص، أبششى بشن سششعد قادسششية إلششى وحربششه الدين، صلحا

وكفره. بعثيته ةيرحظ إلى صدام يعود للكويت
النششاس ولتنفيشر الخصشوم، لضشرب شششعارا اسشتخدمت تيال الكلمات ومن

ر.يششالتكف جاماعة من فيقال: فلن بالمرءا يلصق لفظ وهو التكفير، لفظ منهم
جاماعششة علششى بششإطلقه المخششابرات أجاهششزة قبششل مق اللفظ هذا استخدم وقد

يششرى كان حيث المسلمين"، اعةشمجا"اعته: مجا مىس الذي مصطفى شكري
فيه. متوقف أو كافر ميهغو فقط، نالمسلمو هم اعتهموجا هو هنأ



السلف؟: ذمه الذي يرفالتك
مششن يكفششر أن المسلم على يجب ذإ ،يشرع حكم التكفير أن المعلوم من
حكششم ريششالتكف إن قلنششا وإذا شششك، ول موجاششودة مرتبششة وهششو تعالى، الله كفره
إل أحدا يكفر أن للمسلم يجوز فل البتة، فيه العقل لدليل دور ل فإنه ،يشرع
ابشن قششال كمششا السششمعي، الششدليل علششى بقيششاس أي باجاتهاد، أو ،يمعس بدليل
نونيته: في القيم

فلن ولصصصبق ل بالنص ولهصصرسإ ثم لهال حق الكفر
كفران ذو فذاك كفراه قد وعبده العالمين رب كان من

فيششه يجششوز ول المطلششق، فششي حكششم التكفيششر أن لششه خششبرة ل مششن ظن وقد
أو القول، هذا قال أو الفعل هذا فعل تقول: من أن لك معنى: يجوزب التعيين،

هذا من العتقاد أو القول أو الفعل هذا وقع إن لكن كافر، العتقاد هذا اعتقد
كافر. فلن تقول أن لك يجوز فل معين، شخص من أي الشخص،

لفششظ أطلقششوا مششا كششثيرا السلف فإن السلف، منهج عن وشذوذ أخط وهذا
المثلة: بعض وإليك الخصوص، جاهو على أعيان حق في التكفير

عشرة مانيةث ابن له) وأنا (شيخ الحميدي على ري: دخلتلبخاا قال - 1
جااءا قال: قد يالحميد بي بصر فلما حديث، يف اختلف آخر وبين وبينه سنة،

ى يللحميشد فقضشيت ،يعل فعرضا بيننا، يفصل من أن ولشو يخشالفه، مشن عل
 ا.هش.1.اكافر لمات دعواه، على مات ثم خلفه، على أصر مخالفه

ولكن واليمان، العلم هلأ من "الحيرة" أحد يمدحا مية: ولمتي ابن - قال2
مششن وأمثششاله ربصصيع ابنالفصوص" " كصاحب الملحدة، من طائفة مدحها

المسششلمين ديششن والدين، العقل عن هؤلءا يارى.. فخرجح مه الذين الملحدة
2.هشوالنصارى. ا. واليهود

بششاكأو أنت أنك لك له: نذكر رسالة في الوهاب عبد بن محمد - قال3
ل أن شششهادة تفهمششون ل وأبششوك وأنششت …والنفاق والشرك بالكفر مصرحون

تعرفها ل إنك القيامة، يوم عنها الله نيلأيس شهادة ذابه أشهد أنا الله، إل إله
وتششدخل اللششه، إلششى تتوب لعلك بينا كشفا هذا لك ونكشف أبوك، ول نآال إلى
3.هشالله. ا. هداك نإ السلم دين في

للمعينين. الئمة تكفير في تحصر تكاد ل والمثلة
ل فششإنه ،يالقضائ كالحكم هو التكفير حكم أن إليه التنبيه ينبغي مما ولكن

الشششرعية الموانششع وانتفششاءا المعيششن، فششي التكفير شروط تحقق بعد إل يطلق
فيه. التكفير لحوق تمنع تيال

منها: سبابأب يقع التكفير في والخطأ
اعتقششاد أو فعششل أو قششول ينسششب فقد المعين، على التهمة ثبوت - عدم 1
المكفر. لهذا فاعل المعين هذا يكون ول لمعين، مكفر
إلششى تحتششاج تيوال الصريحة، ريغ المحتملة والقوال بالفعال - التكفير 2

باللوازم. التكفير ومنه منها، المراد يتبين حتى والفاعل القائل قصد معرفة
فششي الششدخول يسششتحقون أقششوام من يقع الذي وهو المذموم، التكفير أما و

فهم: وفتنة ضلل أهل وهم العصر، هذا خوارج بحق وهم الخوارج، مسمى

).12/401( النبلءا أعلم - سير  1
العلمية. الكتب دار ) طبعة5/59( الكبرى الفتاوى-   2
).61،62 (ص المرتد - حكم السنية الدرر-   3



إلششى عششادت كلهششا المششة وأن الكفششر، النششاس فششي الصل أن يعتقد  - من1
توضيح. ول تفريق ريغ من الناس عموم كفر ىير فهو والشرك، الكفر

أكفششر نششيأ يعنشش لكششم ذكششر تعششالى: مششا الله رحمه الوهاب بدع ابن قال
هش.العداءا. ا. بهتان من فهذا العموم

نكفششر ل أنششا قششوله فششي الشششيخ بقششولهم: كلم العبششارة هششذه أبنششاؤه وشششرحا
يكفششر أن بششالعموم فالتكفير ظاهر، والخصوص العموم بين فالفرق بالعموم،

ريششالتكف وأمشا تقشم، لششم ومن الحجة عليه قامت ومن وجااهلهم، عالمهم كلهم
مششن يكفر يالت لةبالرسا الحجة عليه قامت من إل يكفر ل أن فهو بالخصوص

يحكششم ول الكفار، حكم حكمهم كفار، القرية هذه أهل نأب يحكم وقد خالفها،
السششلم، على هو من منهم يكون أن يحتمل هنل بعينه كافر منها فرد كل بأن

.هشالمسلمون. ا. يعلمه ول دينه يظهر أو الهجرة، ترك في معذور
في الكفر الناس في الصل أن ويرون تعميما، ةمال كفر يعتقدون فالذين

ىممسش في خولدال يستحقون الذين وهم وضلل، بدعة أهل هم العصر، هذا
بقيششام لعلمششه ثششم فيششه، التهمششة لتحقششق رجال يكفششر من أما العصر، هذا خوارج

المكفششرات مششن فهششو غموضششا، ول ويلأتشش يحتمششل ل صريح ولمر عليه، ةجالح
ا، القصد تبين إلى تحتاج ل تيال الواضحة وغيشره السشلم ديشن هشو فهشذا منه

وضلل. بدعة
ديششن عششن الفهششم وعدم التخبط في وقعت ما ةمال فإن كله، شر والتعميم

دون العمشوم علشى الجهشل أهل ملهايح  التي العامة بالشعارات اإل تعالى الله
القيم: ابن قال كما يوه لها، تقييد دون أو لمعانيها، فهم

بيان دون المجإوال طلقإفال والتبيين يلصصبالتفص فعليك
زمان لصك والراء الذهان وخبطا الوجود هذا أفسدا قد

فششإنه الخششوارج، مششذهب هششو كما يوالمعاص الذنوب مطلقب يكفر - من 2
هششي واحششدة، مرتبششة علششى الششذنوب جاميششع يششرون الخوارج أن بقااس تقدم كما

الكبر. الكفر مرتبة
الكتب. ملت عليهم السنة أهل وردود ضلل، مبتدعة ككذل وهؤلءا

مبتدعة " التكفير" وهم العصر هذا خوارج مسمى في الداخلين - ومن 3
فشي يششدخلون ل والششذين لهشم، المخششالف يكفششرون الشذين القشوم هؤلءا ضلل،

دون المسششلمين، جاماعششة أنفسهم يعتبرون الذين فهؤلءا وجاماعتهم، طاعتهم
أهششل أنششواع شر من لءاؤه كافر، لهم المخالف وكذلك عنهم والخارج سواهم،

المخششالف قتششل ونيششر بششل مخششالفيهم، قتل عن يتورعون ل حينئذ لنهم البدع،
المرتد. أو الصلي الكافر قتل ربةق من وأجارا قربة كثرأ

فسششدأو خلقششا، النششاس أرذل مششن فوجاششدناهم هششؤلءا مششن قسششما رأينا ولقد
شششيءا عششن يعبر ل بوجاه يقابلونك إذ التقية، عليهم يغلب وعامتهم نية، الناس

وخاصششة السششلمية الجماعششات أن ار،نهشش ليششل يصششرحون وهششم بششواطنهم، من
وضششللتهم المبتششدع، فكرهششم أمششام تقششف الششتي العششثرة حجششر يهشش المجاهششدة

الخبيثة.
جازافششا يطلقها ول المنفرة، الوصاف إطلق في ربه يتقى أن المرءا وعلى

ممششا هششو وليششس ظيششم،ع الدين هذا أمر أن المسلم حقق. وليعلمتو تبين دون
فششإن والظششن، بششالهوى خصششومه لششىع للنتصششار وسيلة يتخذه أن رءاملل يمكن

فششي ربششه المششرءا تششذكر مع تعالى، لهال لدين انتصارا تكون أن ينبغي الخصومة
ويذر. يقول ما كل



حششق ودرسششه عليششه، هششو مششا علششى السششنة أهششل منهششج علم الذي العبد وإن
م،تهوضششلل البششدع أهل خذأم علم ثم القيام، حق سهنف في له وقام دراسته،

وإنششا والتكفير، كالخوارج الخبيثة البدعية اللقاب هذه له تنسب أن من ليأنف
أن تعالى بالله نعوذ كما والهوى، بالظن أو بالعموم الناس نكفر أن لهبال نعوذ

اهليشهر العلم أهل زلت يقتنص ممن ولسنا ،يالبدع الخوارج مذهب نرضى
علششى الطششاغوت كفششر لسششتر طريقششا العمششائم صششارت حيث ولكن الناس، بين

علششم مششن يسع فكيف يسكت، أن عليه نحن مما أدنى هو من يسع فل الناس،
شششيطان إل ذلششك فاعششل وهششل يسششتره؟ أو عنششه يسششكت أن الحششق مششن شششيئا

أخرس؟!!.
بكششل كفرنششا وحيششث نزخرفششه، ول نزمزمششه ول نقششوله، نعتقششده مششا إن ثششم

جانسية سحب نخف لم ثم راتب، أو وظيفة ذهاب نخف ولم الرض، طواغيت
مقاديرنششا بيششده الششذي وهششو ومولنششا، خالقنا إل أحدا نرهب فلن سفر، جاواز أو

ونواصينا.

و    الجهاد جماعات التغ آشرعية ير:يلية

منهششا واحششدة كششل عمد، على قامت العالم في الجهاد جاماعات شرعية إن
وتجعششل مواربة، أو تردد دون به والعمل الجهاد حياءاإل الجاتماع لوجاوب يتكف

في رهيلتقص ووزر إثم في شك ل واقع اهدةجالم اتالجماع هذه عن الخارج
وتنميتها. يائهاإح على عانةإوال العمد، هذه إدراك على العمل
وأزلمششه الكفششر قبششل مششن واجاهت قد تعالى الله دين في الجهاد عقيدة إن

أركشانه زلزلشة يمكشن ل صشوره بكشل الكفشر أن علشم وقد الهجوم، إثر الهجوم
انهششركاأ ترسخ أن الدول من لدولة يمكن ل وأنه ل،ابالقت إل مكانه من وإزالته
اليششوم الرض ظهششر علششى دولششة ديوجاشش فل وأشلءا، دماءا بعد إل وجاودها وتثبت
مششن خششذأي وقتال وحروب، حروب بعد لإ ومنعة استقلل ذات وبالمس، وغدا

ماب يغتر ل أن الناظر وعلى العثانين، له تشيب ما ابهشبا ودم أكبادها، فلذات
ويسششر سششهولة بعضششهم يرى حين ذإ ،يالغرب العالم في بالديمقراطية يسمى
بإمكششان أنه يظن كراسيهم عن الحكام يوتخل السلطة، على الحزاب تناوب

أن ذإ جاسششيم، أخطشش وهششذا الطريششق، هذا عن الحكم إلى يصلوا أن المسلمين
هششذه حملششة بيششن طاحنششة حششروب بعششد إل الحششال على تستقر لم النظمة هذه

ي(وهشش تشششكلت دولششة مششن ومششا خصششومهم، (الديمقراطيششة) وبيششن الفكششرة
خصومها. مع حروب بعد قلة) إلمست
وليششات رايتهششا تحششت الجامعششة الحششر، يالششديمقراط العالم زعيمة مريكاأف
الجغرافششي والوجاششود السياسششية العقيششدة من الشكل هذا على توجاد لم عدة،

لششتأك حششروب والجنششوب، الشششمال بيششن طاحنششة أهليششة حششروب بعد إل الممتد
فتواضششع خششر،آال علششى الفريقيششن أحششد غلبششة تششم حششتى واليششابس، الخضششر

مششن الصششورة وهششذه ،يالسياسشش النظششام مششن الشششكل هششذا علششى المنتصرون
الحياة.

الحكومات هذه فإن وحكومات، دول من عليه اشتملت وما أوروبا وكذلك
فيهششا قششدم وخارجاهششا، القششارة داخل حروب بعد لإ النسق هذا على تتشكل لم

فتواضششع الفريقيششن، أحششد إلششى خلصششت حششتى والنفيششس، الغششالي فريششق كششل
الحياة. من الصورة وهذه النظمة من الشكل هذا على المنتصرون

القششوة طريششق عششن عقيششدته ينشر أن للغرب يحق أنفسنا: لماذا لناأس ولو
ذلك؟. لخصومه يحق ول وأوربا أمريكا تصنع كما والسلحا



فششي تكششون أن الفكششار لهششذه يدونير ثم الفكار، نشر يريدون الذين هؤلءا
والمقشاتلين، السشلحا حملشة ركشاب في رونييس ل ثم والسلطان الحكم سدة

هباءا. متهصرخا تضيع حيث السفسطائيين بالفلسفة أشبه لءاؤه

النحطاط: فكر في رتغييال مناهج
الطريقة يه فما مرتد، طاغوت زالةإ على اتفقوا قد السلم أهل كان إذا
كرسيه؟. عن الطاغوت هذا يلوايز أن فيها لهم يمكن التي

عششدد يكششثر حششتى السششلم علششى النششاس تربيششة منهششج يطرحششون الششذين
بل والحرب، القتال فن تعليمهم غير من والسريان التغلغل فيتم السلميين،

ليل، وقوام ارنه صوام أو سياسة، أذكياءا أو أسفار حملة يكونوا أن همهم جال
صششوفي مششن النقيض طرفي بين تمتد بهمتمرا (وهؤلءا وحديث قرآن وحفظة

مائششة ركششابه فششي يوجاششد أن غوتطاال يعجز فهل ي)،نإخوا وبينهما يسلف إلى
وعلششى فيبقرونهششا، العلششوم زوامل على فيميلون والقوة، السلحا بيدهم رجال،
مسششابحهم فيقطعششون العبششاد وعلششى فنششونهم، فيفسششدون الممكششن فن أذكياءا

أوهشام، مشن تحششرر الرض وجاششه على عاقل يوجاد ل ؟. إنه مساجادهم يخربون
غيشر لزالتهششم طريقشا يطشرحا الصشوفية، وغنوصششية المبتدعة، وجابرية الخرافة
الجهاد. طريقة
ريششخ بعششد أمتنششا إلششى لششجو الششذي النحطششاط فكششر رذائششل نشم زلنا ما لكننا
بعضه: نسوق التغير في آخر رأيا لمشايخنا نإف ة،قبرا اءاأسم تحت القرون

الجنائزية: وطريقته الجزائري بكر أبو يالسلف  - الشيخ1
الحديثششة. شششافاتتالك بششاب تحششت تدخل أن تستحق جاديدة طريقة شيخلل
نجمششع أن هششو حكامنششا، صششلحاإل طريقششة أفضل نإالبديعة:  طريقته عن يقول

إلششى متششوجاهين رحالنا نشد ثم صلحا،إال ورةبضر المطالبين من غفيرة أعدادا
نبششدأ - ثم قصره - عفوا بيته أمام ركائبنا وننيخ رحالنا المر. فنحط ولي قصر

الوضششاءا ووجاهششه البهيششة، بطلعتششه المششر ولششي علينا خرج ذاإف والبكاءا، بالنشيج
حششتى كرقصشش عتبششة نبارحا لن لهله: وال قلنا بكائنا سبب عن لناأوس المشرق،

رؤوف قلبششه المششر ولي أن شك ل ن...،آالقر بشريعة وتحكم المنكرات تزيل
بششاللفظ: هششو الشيخ (قال يكبي نأ الوفي لشعبه يرضى ل رجال هو بل رحيم،
ويسششتجيب لمطالبنششا رضششخيس العادل الحاكم أن حجر؟) النتيجة الحاكم قلب

ن.آبالقر سيحكم وحينها لبكائنا
توصشف طريقشة يفهش ومفكرينششا مشايخنا من الخر البعض نظرية  - أما2
خرا،ؤمشش النششاس اكتشششفه هششذا العجششائب العجششائب" وصششندوق "صندوق باسم
الصندوق: نظرية تقول

يحششترم رجاششل فهششو العصششابات، رؤسششاءا جاميششع عن يختلف حاكما أن يحكى
الشششعب جاميششع أن حاشششيته عليششه زورت فقششد حششوله، فيمششن العلة لكن نفسه
زمنيششة فششترة كل في أنه صدقه دلئل ومن عنه، بديل يرضى ول ويحبه، يريده
وحتى ذلك، عبهش أراد إذا يالكرس عن ليتخلى استعداد على أنه للناس يعلن

.همآراءا فيه الناس ليضع صندوقا صنع الناس رأي يعرف
الصششندوق أن يجزم فبعضهم النتيجة، في اختلفوا الرواة إن الحكاية تقول

كلمششة إلششى الششورق علششى الحششروف جاميششع يقلب نأ يعطيست أنه إذ عجيبا، كان
يس".ئللر "نعم فقط واحدة

السجن. في كان لنه روايته اعسم نستطع لم الرواة وبعض



أبدع المكان في فليس واقع خير انواقع إن فتقول الثالثة النظرية  - أما3
كان. مما

:الله أنزل ما بغير الحكم

رةصمعا مجتمعات في والمفهوما الصورة
}الكششافرون هششم ولئششكأف اللششه نششزلأ بمششا يحكم لم ومن{العزة:  رب قال
.ةالمائد
هذه في اختلفوا كما حولها، الناس اختلف العصر هذا في آية من رأيت ما
مالمفششاهي الية هذه على يتبن المعاصرة الفرق من فرقة وكل كريمة،لا الية
اللششه أنششزل مششا بغير الحكم يقول: إن فقائل تحب، تيال والتأويلت تريد، التي
الصششغر، الكفششر وهو واحد معنى إل له ليس عنده يالعمل والكفر عملي، كفر

هششذا يخرجاششه ول العصششاة، مششن عششاص فهو تعالى الله حكم ترك فمن وبالتالي
إخششراج أن القششول هششذا صاحب وزعم تعالى، الله لحكم الرد باعتقاد إل الفعل

يكفششرون الششذين الخششوارج مششذهب هششو السششلم مششن تعالى الله حكم ترك نم
والذنوب. يالمعاص مطلقب

أو لليهششود هششي بششل المسششلمين في نازلة ليست الية هذه يقول: إن وقائل
وآخششر محملهششا، غيششر علششى حمششل المحمديششة الملة أهل على فحملها يرهم،غل

صششورة تنجلششي وحششتى والمختلفششة، المتضاربة ويلتأالت هذه ريغ إلى وآخر..،
تقششرب أن عسششى مقششدمات،ب لهششا أقدم يفإنن المسلمين أذهان في الية هذه

التوفيق: وبالله قولأف وتيسره، المراد
من حكم عن تتكلم ول والسنة، الكتاب ترك من حكم عن تتكلم الية  -1
عرضششت القاضي أن فلو مهم، جاد بينهما والتفريق والسنة، الكتاب بغير حكم

فششي تعششالى لششهال بحكششم علمششه مششع فيهششا الحكم فترك فيها، يليقض لةأمس له
أنششزل ما بغير فيها حكم لو يالقاض هذا ولكن الية، ذهبه نيالمع فهو النازلة،

وثانيهمششا: اللششه، أنششزل ماب الحكم أولهما: ترك لمرين جاامعا لكان تعالى الله
متضمن نيالثا أن إذ مختلفان، مناطان تعالى. وهما الله أنزل ما ريبغ الحكم
للثاني. امتضمن ليس فهو الول بخلف للول،
الصششغر الكفششر دير لم و الصغر، الكفر وجاود على النبوية السنة  - دلت2
غائيششة، كلهششا القششرآن أحكششام : إنبيالشاط مامإال قال بل ز،يالعز الكتاب في
لفششظ القششرآن فششي يوجاششد هششذا: ل فعلششى ،يوالوسط يالغائ ففيها السنة وأما

عششدة على القرآن في الكفر نعم: ورد الصغر، الكفر على يحمل الذي الكفر
أن علششى يششدل ما فيها يوجاد ل . ولكن1سةخم أنها العلم أهل بعض ذكر معان،

الصغر. الكفر على المحمول الكفر لفظ القرآن في
لششه النبويششة السنة في الوارد الصغر والكفر الكبر الكفر بين  - التفريق3
لششو : أنششه"الكششبير "اليمان ابتك في تيمية ابن ذكره ما أهمها نم طرق، عدة
الكفششر جاششاءا إذا وأمششا الكششبر، الكفششر علششى إل يحمششل ل فششإنه معرفا الكفر ورد

أم أكبر كفر هو هل منه، المراد لمعرفة الطرق بقية إلى برجاع فحينئذ منكرا،
. هش؟.ا. أصغر
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فيه داخلة وصور كليا، دخول فيه داخلة صور فيه ،الله أنزل ما بغير الحكم
:يه المة جاماعإب كليا دخول فيه تدخل يالت الصور فمن جازئيا، دخول

- وإن بدعششة ): كششل61/شش 2( العتصششام فششي بيالشششاط : قالالتشريع-  أ
ملحقششا يكون ذلك وكل الصحيح، للصل يريتغ أو ،قصنا أو زائد - تشريع قلت

ي هشذا مثشل أحشد فعشل ولشو روع،ششالم فشي قادحا فيكون مشروع، هو ماب ف
رثكشش أو التغيير. قششل أو فيها والنقصان الزيادة إذ لكفر، عامدا الشريعة نفيس
مطلششق أن يقششرر بي فالشششاطهششش.كششثر. ا. أو منششه قششل مششا بيششن فششرق فل كفر،

لمششر رد هششو التشششريع معنششى لن والكششثير، القليل بين فرق ول كفر، التشريع
مششتى والنسششان"ية: متي ابن الملة. قال بإجاماع كفر وهذا ه،موحك تعالى الله
الشششرع بششدل أو عليششه، المجمششع الحلل حششرم أو عليششه، المجمششع الحششرام حلل

النظشام وأمشا"الششنقيطي:  . ويقشولهش ا.1."بالتفاق مرتدا كان عليه المجمع
بخششالق كفششر فتحكيمششه والرض، السماوات خالق لتشريع المخالف الشرعي

. هش. ا.2"والرض السماوات
تكششذيب: قششال ول جاحششود ريششغ مششن امتناعششا أو إباءا تعالى لهال حكم - رد ب
صششلى اللششه رسول أوامر أو تعالى، الله أوامر من شيئا رد من إن": اصالجص

مششن أو فيه الشك جاهة من رده سواءا السلم، من خارج فهو وسلم عليه الله
. هش ا.3."التسليم عن والمتناع القبول جاهة
كشمح يلششتزم لشم ومن"تيمية:  ابن تعالى: قال الله كمح ريغ التزم - من ج
بينهششم فيما ورسوله الله تحكيم يلتزم لم وقال: فمن كافر، فهو ورسوله الله
الشيخ لآ يمهإبرا بن محمد . وقالهش ا.4."منؤي ل أنه بنفسه الله أقسم فقد
يششة:آال هششذه فششي الششداخل الكششبر الكفر أقسام في القوانين تحكيم رسالة في

لحكششامه، ومكششابرة الشششرع، انششدةمعوأظهرهششا:  لها،شششمأ أو أعظمهششا، وهششو
و وإمششدادا، إعششدادا الشششرعية، بالمحششاكم ومضششاهاة ورسششوله، للششه ةقومشششا

ومراجاششع وإلزامششا وحكمششا وتنويعششا، وتشششكيل وتفريعششا، صششيل،أوت رصششادا،إ
إلششى كلها مرجاعها مستمدات، مراجاع الشرعية للمحاكم أن فكما ومستندات،

مراجاششع المحششاكم فلهششذه ،وسششلم عليه الله صلى الله رسول وسنة الله كتاب
،يالفرنسشش كالقششانون يرةثكشش وقششوانين شششتى، شرائع من الملفق القانون يه

مششذاهب ومن القوانين، من وغيرها البريطاني، والقانون ،يالمريك نونقاوال
فششي الن المحششاكم فهذه ذلك، وغير الشريعة، إلى المنتسبين البدعيين بعض

إليهششا والنششاس البششواب، مفتوحششة مكملششة، مهيششأة السششلم صششارمأ مششن ريكششث
ذلك أحكام من والسنة، الكتاب حكم يخالف ماب بينهم حكامها يحكم أسراب،
الكفششر، هششذا فششوق كفر أيف عليهم، وتحتمه عليه، وتقرهم به، وتلزم القانون،

.هشضة. ا.قالمنا هذه بعد الله رسول امحمد نأ لشهادة مناقضة يوأ
فمنها: ائيجاز دخول الية في تدخل التي الحالت امأ
تعالى، الله لحكم رد غير من المكفرة، غير والذنوب يالمعاص - اقتراف أ

تعششالى، الله أنزل ما بغر الحكم مىمس في داخل فهذا للمعصية، استحلل أو
مششن الية في دخوله أن نيونع اها،ممس في كدخوله حكمها في دخوله ولكن
كششانوا عنهششم اللششه يرضشش الصششحابة أن إذ الدنششى، علششى العلششى احتجششاج بششاب

- والعيششاذ لهششم تكفيششرا ل المسششلمين علششى الكفار في النازلة ياتآبال يحتجون
).3/267( تاوىفال مجموع-   1
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جازئيششا، دخششول اليششة هذه في المحذور الفعل هذا دخول باب من - ولكن بالله
أحكشام المشششركين فشي الله أنزل مما ينتزع أن يستبعد : لطبيالقر قال كما

النعم كثرة على احتجاجاه في عنه الله يرض عمر فعل كمل بالمسلمين تليق
}انيالد ةالحيا في تكمباطي ذهبتمأ{ بآية عصره في الصحابة أيدي بين

أحششوالهم يناسششب عمششا الزجاششر عمر فهم ذلك ومع الكفار، في نص يةآال فهذه
فششي بيالشششاط قششال الصحابة. وكذلك من أحد عليه ينكر ولم المناسبة بعض

كفششرا تسششمى يالمعاصشش "العتصششام" وهششذه فششي وكذا "الموافقات" فانظره
المششوت عند يالغائ تنتج ربما كثرت إذا التي يوه الكفر بريد تسمى أو أصغر

.1المآل كفر وهو
لرعيتهششم المسلمين الحكام كظلم وهو وظلمه، وطغيانه الحاكم  - جاور2
أو شششرعية، حجششة غيششر مششن السياسششة جاهششة علششى المعصششومة مششوالهمأ بأخششذ

الصششنف هششذا فشإن عليششه، يقششدرون ل مششا موتحميلهشش ظهششورهم بجلششد كظلمهم
باليششة الحتجششاج ويجششوز ،يالمعاصشش مششن ومعصششية أصششغر، كفششر هششو كسابقه،
ابهأصحا لودخ باب من ولكن ا،هلصحاب تكفيرا ل الفعال هذه على المتقدمة

المعاصششي مششن ومعصية أصغر كفر هنأ أي الية، هذه ىمسم في جازئيا دخول
المذمومة.

كششافرا كششان كليششا دخششول فيها دخل فمن ظاهرها، على ترى كما الية فهذه
اقترف. ما مقدارب فيصيبه جازئيا دخول فيها دخل ومن تعالى، بالله

ووسط: طرفان الية هذه في والناس
يالمعاصشش أن يششرون الششذين الخششوارج. وهششم المغششالي: وهششم - الطششرف أ

هششذه فششي داخششل فهو تعالى الله ىعص من فكل واحدة، مرتبة على والذنوب
وصششفين، الجمششل أصششحاب روافششك لكوبششذ ومشرك، كافر فهو كليا دخول الية

القسششم كفششروا لءاؤفهشش عنهمششا، اللششه رضشي معاويششة ومعسششكر ليع ومعسكر
قشال يالشذ هشو يناثششال القسم كليا)،وهذا ل جازئيا دخول فيها (الداخلين ينالثا
حمششل قبيششل مششن وليس كفر، دون عنهما: كفر الله رضي عباس ابن حقه في

يمكششن ل تقششدم كما الية ظاهر أن ذإ الصغر الكفر وهو واحد معنى على الية
.الكبر الكفر على إل حمله
أنششزل مششا بغيششر الحكم يرون ل لءاؤالمرجائة. وه التفريط: وهم - طرف ب

إل الول القسششم يكفششرون ول أصغرا، كفرا إل هتوحال هجاوهو جاميع على الله
بجهششل ويحتجششون والتكذيب، والجحود الستحلل كشرط الباطلة، بشروطهم

كفر. دون -: كفر عنهما الله رضي عباس - ابن المة حبر بقول فاضح
وضلل. بدعة أهل الول القول أصحاب من كغيرهم وهؤلءا

ظاهرهششا، علششى الية أن وهو والجماعة، السنة أهل قول وسط: وهو قول
حكمها. في داخل مسماها في لجاالر دخول مقداربو

):1( لمعاال في دهاالج حركات وجود موجبات
هشذه جاعشل فشي كشاف فيهشا عمششود كشل عمشد علشى قامت الجهاد جاماعات

لهششذه النضششمام أن المسششلمون وليعلششم والحششدوث، الوجاششود واجابششة الحركات
واجاششب هششو بششل الوقوع، سميمو هو وليس القول، من نافلة ليس الجماعات

يششدعو أن إمششا جاهادي، عمل في المسلم يعمل أن واجاب أي مسلم، كل على
يشششرع بششدليل لإ الوجاشوب هششذا ينفشك ول بششه، يعمل أو له، يعد أو الجهاد إلى

.مهم فإنه تيمية، لبن الوسط اليمان انظر-   1



أي الكريششم، الشرع عذرهم الذي العذار، أصحاب من الرجال كون أي خاص،
إذ اعششة،مجا خلل من إل الحياة في نفسها تعمل أن يمكن ل الوجاود في فكرة

مهمة. أو عمل لي الولى اللبنة هي الجماعة أن
؟.يالسلم العالم في الجهاد حركات موجابات يه فما

السششلم دار داخششل المجاهششدة الجماعششات تلششك الجهششاد بحركششات نقصششد
رأس عششادةإل العاملششة المجاهششدة الجماعششات يوهشش هششا،جاخار وليششس السليبة،

جاهششاد وهششو الششدفع، جاهششاد عششن ثنايحششد ولكششن لغيرها، إنكارا هذا وليس ،لالما
:يفه الردة ديار في الجهاد حركات موجابات مسلم. أما كل على واجاب
الضششائعة: الخلفششة دولششة يأ المسششلمين، لشششتات الجششامع العقد  - إعادة1
منعشش المششة، اسششم تسششتحق تعششد فلم المة، عقد انفرط الخلفة سقطت فلما
اج،جششوح علم وزوامل وقوام، عباد وهناك الشتات، أرض في مسلمون هناك

فل المششة، مسششمى فششي أبششدا يششدخلون ل هششؤلءا كل ولكن وذاكرات، وذاكرون
الحبششات هششذه بيششن توجاششد ل المششة مقومات أول لن إسلمية، أمة هناك يوجاد

للمسلمين فليس الدولة، وجاود ابه نيونع جاامع، حبل ول ضابط، بل المتناثرة
فششي متتاليششة جاهششودا الكفششر بذل وقد حافظة، منعة ول ممكنة، شوكة ول دولة
ولكن أراد، ما له كان حتى المرة، تلو المرة كر وإسقاطها، الخلفة دولة دفع

الهزيمششة عوامششل السششلم، دار فششي الداخليششة العوامششل يقششال: إن والحششق
عملششه مششا فليششس الدولششة، هششذه لسششقاط يالرئيسشش السششبب هي والنحطاط،

صشورة إلشى فاحصشة نظشرة نظرنا فلو بنفسها، المة عملته ما معادلب الكفار
كششانت الششدار هششذه نأ لوجاششدنا إزالتها، قبل السلم دار في يالسلم المجتمع

التصششور العوامشل: فسشاد هشذه أهششم ومن والتخلف، النحطاط بعوامل تفيض
مششن أمششة في دخلت ما التي الصوفية، جارثومة المة في ترانتش إذ العقدي،

إلششى الوصششول في الناس شغلت التي الصوفية عين، بعد أثرا جاعلتها لإ المم
الخيششالت لهششذه سششعيه فششي المسششلم المششرءا رهقتأف والجذبة، العرفان حالة

مجششردب أنه يظن الصوفي لن والنظر، البحث عن المسلم وعطلت الجنونية،
إذن ضششرورة فل الكششون، وسششر الشششياءا، حقائق سيدرك المرتبة لهذه وصوله

أنششه تششؤمن الصششوفية لن والحيششاة، الكششون سششنن اكتشششاف في والجد يللسع
فششي فيتحكششم الكششون، هششذا ناصششية كسيمل نهإف عارفا وليا الرجال كون مجردب

مالكششا وسششيكون ورعششد، ومطر ونار ماءا من كونية وظواهر أمراض من سننه
الذي الحجر هذا الكيمياءا، حجر على وسيسيطر الشياءا، وسر الحياة كسيرإل

تنقلششب وبه ذهبا، الحديد ينقلب فبه وحقائقها، الشياءا يغير أن مالكه يستطيع
الصششوفية  انتشششرت.والحياة الكون إلى النظر فأفسدت ودررا، جاواهر المياه

تكششن لششم الصششوفية قائششل: إن يقولن ول الصميم، إلى فيها وتغلغلت المة في
لن شششنيع، خطأ فهذا الحياة، جاوانب بعض في محصورة كانت أنها أو شائعة،

الصششوفية إن بششل السششلمية، المجتمعششات وسششادة الحياة، قادة كانوا الصوفية
حششوى سششعيد فهششذا ومشششايخنا، قادتنا عقول على تسيطر يالت هي نآال وإلى
فششي كتابا للناس فيؤلف الصوفية، التربية طريق عن المة إحياءا يعيد أن يريد
الربانيششة، إحياءا مدارس في الدخول إلى الشباب ويدعو الروحية، التربية هذه

مششن تحششررا القششادة أكششثر إن بل الصوفية، ايخشم يد على السلوك ابه ويقصد
لشه رأينشا ول واحشدة، كلمشة منشه نسشمع لشم وشر، خير من فيه ما بكل مديالق

فششي يعيششش الششترابي حسششن فهششذا الخششبيث، المرض هذا تحطيم في مشروعا
كلمششة منششه نسششمع لششم لششكذ ومششع الصششميم، إلششى الصوفية فيه تغلغلت مجتمع



يفشش تشرنت يالت الشرك بجوانب ديبع أو بيقر من اهتم ول بل نحوها، واحدة
مجتمعه.

لششم مششا المسششلمة، الجماعششة وفي المسلم، نسانإال في يالداخل البعد إن
أهششدافنا، إلشى الصششحيحة الخطششوة نخطو فلن النتنة لفاتمخال هذه من يتحرر
الجماعششات تلششك ليست دلجهاا اعاتمجا أن المرة تلو المرة نكرر يجعلنا وهذا
هذا معالم من اندرس الم يدجدالت اتعجاما هي بل فقط، السلحا تحمل التي

كشان الشتي الحالشة إلى السلم صورة إعادة أي التجديد جاماعات يوه الدين،
أمره. أول في جاديد وهو عليها
هششو الجهششاد لن الششواجاب، هششو المة حياءاإل وحيد كمشروع الجهاد طرحا إن

ومششن مجتمعششه، مخلفششات ومششن نفسششه أهششواءا من المسلم رريح الذي طارإال
هششو مششا كل على التمرد لروحا الحامل هو الجهاد لن البدع، مذاهب انحرافات

سلطة من يتحرر أن بعد إل كذلك يكون لن اليوم فالمجاهد داخلنا، في فاسد
تيلششا السششلطة هششذه والعلمششاءا، العلم باسم المة صدر على القابعة الكهنوت

عليششه الزمن طال الذي عقله يستخدم أن حاول من كل الدين بسيف تضرب
النصششارى عنششد ممششا غششرزا يخششرم لششم الششذي الكهنششوت هششذا قصششاءا،إوال بالتغير
طبقششة مهششب وأقصششد البشششر مششن الصششنف هششذا إن حبارهم،أب واليهود منهبرهبا

مششن المسششلم يمنششع الششذي الول الجدار وهو ،الله خلق أرذل من هم الكهنوت
الذي الول الجدار وهو به، الله كرمه الذي عقله استخدام في حقه استعمال

أهششداف نحششو الولشى ةالخطشو يتقششدم أن فشي إرادتششه تحرير من المسلم يمنع
الزهر شيخ يرى أن عقله يحترم مسلم لرجال قدر لو نعم الصحيحة، السلم

خششروج ول تنششا،مل ضةنه ل أنه ليقن التلفزيون اتطمح إحدى في يتكلم وهو
قسششيس آخششر بأمعششاءا مرتششد حششاكم خششرآ شششعار: اقتلششوا ترفع حتى مأزقها من

خبيث.
أوتي ماب القدر هنل غيره، قبل راكمب أالخط اكتشاف دوما العالم دور كان

صششحيح، ءايش كل في الصفوف يتقدم أن في يإله وعطاءا ربانية، موهبة من
وقششودا ليكششون بنفسه، تضحيته في أهله يكذب ل يالذ الرائد دوما دوره وكان

علششى الشششرعية إسباغ العالم دور يكون أن أما مجتمعاتنا، في الصلحا لشعلة
تزويششر فهششذا لل،ضششوال الشششر علشى المدحية الشرع عبارات وإطلق الفساد،

التجششار مششن جارمششا مأعظشش وهششي جاريمششة، تعششدلها ل وجاريمششة وانحششراف،
الجريمششة وهششذه حسششنة، جاميلششة اءاسمأ تحت الرذائل قويس لنه خدرات،مبال

شششجرة مىسشش حيششن نسششانيإال التاريششخ فششي إبليششس بششدأها جاريمششة أول هششي
يبلى. ل وملك الخلد شجرة المعصية

مخلصششين، قششادة وإلى مضنية، جاهود إلى بحاجاة المشتتة المة أمراض إن
عال، مرقب على نعيش اليوم لننا ائب،ص حصحي هجمن على ةمال إحياءا ليتم

فيششه حشاول الذي المستقبل هذا جاانب، من العدو فيه يتناوشنا مستقبل نرقب
أدوات يملششك وهششو ومششراده، سياسششته حسششب ليكششون معالمه يرسم أن العدو

الرهيبششة، العسششكرية اللششة فعنششده والقششوة، المششال يملششك الششذي فهو التطبيق،
ذلششك وفششوق يريد، متى يستعملها أن يمكن التي الحتمالت من لعديدا وعنده

نحششن، عششدتنا أمششا الخبيثششة، الكفريششة الحتمالت لهذه الصالحة التربة أمتنا في
المنحرفة، الفكار شوائب عن جاردناه إن الحق سوى ءايش من هناك فليس

هششوى غيششر ومششن والجششبر، رجاششاءاإال بششدع غير من هو كما حقيقته على وعلمناه
اد، ونفشس الجهشاد، وروحا الجهاد، عقيدة نملك أن وعلينا والفكار، الراءا الجه



هششذه الجبششال، وجاههششا فششي وتتصششاغر الصعاب، أمامها ونته التي العقيدة هذه
عششن والششترفع اللششه، عنششد فيمششا والرغبششة المششوت حب على تنطوي التي الروحا
كنششا تملكنششاه أو ملكنششاه إن النفششس هششذا الششدنيا، فششي والزهد والصغائر، الدنايا

وجاودا. للظلم ول أثرا، للكفر يتبق ل أعاصير

المقبلة: السإلمية والدولة الجهاد

والتمكين الشوكة
التي الوحيدة ةالدول هي الجهاد، طريق عن ستقوم تيال المنشودة لةوالد
وذلشك الشدين، هشذا حقيقشة عن بحق ستعبر تيال الدولة يوه الشرعية، تملك

التالية: للسباب
فششإنهم المقبلششة، السششلمية بالدولششة يفكششرون حينمششا العقششل أهششل من كثير
فيهششا ما بكل العلمانية، المعاصرة الدولة شكل على انهيتصورو أو ا،نهيصورو

الباهتششة اللششوان بعششض ببششث إسششلمية انهششيجعلو وإنما ومؤسسات، هياكل من
فششإنهم التفكير هذا ضوءا وعلى إسلمية، بصبغة صبغها ليتم الهياكل هذه على
هششذه السششلمية، الدولششة صششورة عششن الحرجاة السئلة من جموعةبم ونبهيجا

راءاآال نعشش بششالبحث وذلششك الفقهيششة، التنششازلت مديلتقشش تششدفعهم تيال السئلة
مششن تبششدأ المسششائل وهششذه المعاصششرة، الدولششة صششورة لتلئششم للفقهاءا الشاذة
فيها: ءايش أصغر إلى الدولة عقيدة
مشششايخنا يحششاول الحزبيششة: ومهمششا والتعدديششة الديمقراطية عن منهلوأيس
نأ بششالفتوى وذلك السلم، من خيارين: أولهما: الخروج أمام شك ول فإنهم
جاششواز نششيتع الحزبيششة التعدديششة لن الحزبيششة، ةالتعدديشش تجيز السلمية الدولة

تمششارس أن لهششا سيسششمح تيالشش الحششزاب هششذه والمرتششدة، الكششافرة الحزاب
بششالبلوغ كششذلك لهششا سيسمح التي وهي رك،شوال الكفر إلى الدعوة نشاطات

ومرتد. بلفظ: كافر جادير فإنه الفعل هذا الشيخ أجااز وحيث الحكم، لىإ
يالخلقشش يششارنهال مششن حالششة إلششى بلغششوا أنهششم المشايخ هؤلءا من ريبلغوا

علششى تخطششر أن يمكششن ل درجاة إلى الحزبية دديةلتعا أدلة توهم في والفكري
الدولششة فشي الكشافرة الحشزاب وجاششود علشى يسشتدل شششيخ مسششلم: فهششذا بال

فهؤلءا ،وسلم عليه الله صلى الرسول دولة زمن المنافقين بوجاود السلمية
ورسششول سياسششيا، حزبششا يمثلششون الحقيقة) كششانوا على كفار (وهم المنافقون

الحزبي. حقهم ممارسة من هميمنع فلم م،فهيعر وسلم عليه الله صلى الله
عليششا وأن طششالب، أبششي بششن يعلشش زمششن الخششوارج يقول: بوجاود آخر وشيخ

لحملهششم قاتلهم وإنما الفكري، حقهم ممارسة من يمنعهم لم عنه الله رضي
كصششورة هششم الحقيقيششة متهبصششور ارجخوفششال المسششلم، المجتمششع ضد السلحا
المعاصر. يالسياس الحزب

المجتمششع داخششل فششي خلوالروافض... ا المعتزلة بوجاود يستدل آخر وشيخ
سياسية. معارضة أحزاب وهؤلءا ،يالسلم
لقلششة ولكششن فهاعلضشش ل والدلئل، راءاآال هذه من العجب يأخذني والله وأنا

أم يششوم كششل المرآة إلى أينظرون المشايخ هؤلءا عن أدري ول ا،بهأصحا حياءا
ءايششش هششو بل العقل، ىيسم شيئا ليس تافهمأك فوق الذي أن أجازم يلن ل؟

تعالى. الله خلق بعض عند يوجاد آخر



ثنائيششة ي(وهشش يالديمقراط السلم جاماعات يسألوا أن الناس حق من إن
من إن البوذي). أقول والسلم اليهودي، والسلم المسيحي، السلم تعادل

بعششد دولتهم في السياسية التعددية عن عاتماالج هذه لواأيس أن الناس حق
تششوقيعهم وبعششد الطريششق، هششذا عن الحكم وصلوا لنهم ذلك الحكم، استلمهم

أو يلغيششه أن الطريششق ذاهششب وصششل لمن يجوز فهل المبدأ، هذا على واعترافهم
المعاريض. استخدام الثاني: فهو الخيار يتجاوزه؟. وأما

وعشن الدينيششة، القليششات وعششن الشخصششية، وحريتهششا المرأة عن لونأسيس
تحششت بقششائهم وعششن الخرى، الدول مع الجوار حسن علقة وعن الموسيقى،

فششي حششق على الحقيقة في وهم ،يتنته ل أخرى وأسئلة المتحدة، المم حكم
منهأذها في حاضرة يفه السلم، دولة معنى ما يعرفون لنهم السئلة، هذه

دولششة نهاأ منهأذها يف حاضرة العصر، هذا في موجاود هو ما لكل بديلة كدولة
هششذه يششروا أن حقهششم ومششن والجهششاد، الششدعوة ودولششة الفضششيلة، ودولة القوة،
لهششم مشششايخنا لكششن ومفاسششد، رذائل من يعيشونه ما كل مع متناقضة الدولة

والرذائششل إسششلما، الكفششر يلبسششوا أن ذكششاءا كششلب اسششتطاعوا فقششد خششر،آ رأي
ائل.فض

نمشش شششرعيتها اكتسبت قد فهي الجهاد طريق عن السلم دولة قامت إذا
ومششن التمكيششن، حششد إلششى وصلت ومنعة وشوكة قوة أهلها، يملكها التي القوة

يرسششم الششذي وهششو التاريششخ، يكتششب الششذي فهششو يريد، ما يفرض أن القوي حق
الحياة. معالم

ممششن البعششض أن أعلششم وأنششا والحياة، التاريخ تكتب التي هي القوة إن نعم
ماضششيهب أمششامكم التاريششخ هششذا ولكن هذا، غير سيقول الحياة مظاهر خدعتهم

امتق الدول من ودولة المم، من مةأ تجدون فهل وعوه، اقرؤوه، وحاضره،
فيه الحديد الله أنزل لقد قوة؟ غير من نفسها على حافظت ثم قوة، غير من

السششلم دولششة قششامت والحديد. فإذا سأبالب إل تحمى ل والفكار شديد، سأب
ي الرذائشل كشل تحشرق حتى بالجهاد تقوم ولن الجهاد، طريق عن طريقهشا، ف

قششامت فإذا مجتمعنا، في الشر بذور كل على ستقضي تيال النار هو فالجهاد
معشالم رسششم فشي يطشالب أن أحششد حشق مشن فليششس والقتال، بالحرب الدولة
الهجيششن السششلم ل نعرفششه، الششذي السششلم سششيحكم وحينئششذ ومجتمعنا، دولتنا

الدخيل.
الرذيلششة، وأبششوام الششر، غربشان مشن الرض الجهاد: سششتطهر مرحلة خلل
الرتششل وسيصششفى بششالمفكرين، وزورا كذبا تسمى تيال المسوخأ هذه ستلحق

الفكششار وتجششار والقوميششون، والبعثيون، والشيوعيون، الرتل: العلمانيون، تلو
هششؤلءا بجمششاجام الطريششق نعبششد حششتى نصششل لششن أننششا نعرف نحن نعم الوافدة،
هششذا عششرف فششي الششبربر لن كششذلك فنحششن برابششرة، أننششا العالم وليقل النوكى،
ر(وللذك الحياة في بحقهم ويطالبون حقوقهم، عن يدافعون الذين هم العصر

وهششذا مسششلمة، قبائششل البربر لن بالبربري، أخاه ينبز أن للمسلم يجوز ل فإنه
أعششداءا عنششا: أنتششم الجاهليششة). وسششيقولون أخلق ومششن باللقششاب، التنششابز مششن

ورجاالهششا. رموزهششا وقتلششة الشششيطان، حضششارة أعششداءا نحششن الحضششارة. نعششم
بالسششيف إل يخنششس ل الشششر لن كششذلك، نحن نعم عنا: إرهابيون، وسيقولون
التهششام ةمخافشش فضششيلة كششل مششن يتحللششون الششذين المشششايخ هششؤلءا والنار. أما

حششتى النصششارى، ول اليهششود عنهم يرضى فلن والدكتاتورية، رهابإوال فعنبال
كذلك. السلم اسم يخلعوا



إلششى ليقششدموها الفاسششدة، الشششاذة القششوال اكتشششاف في يتسابقون هاهم
نإ جاعجعششة الششدنيا ملئششوا جانششوه؟ الششذي فمششا الصيل، السلم لتمث أنها العالم

علششى بكششوا ؟،يسياس حزب بتكوين لهم سمح هلف الديمقراطية، هو السلم
ولدالشش أشششد والعششار. إن الخششزي غيششر جانششوا فمشا واليشام السششنين بشابه أعتاب

فششي الغنوشي راشد يريد كما بديمقراطيتها تكون أن تستطيع لن ةيديمقراط
راشششد تششونس؟ طششاغوت مششن وحركته هو جاناه يالذ فما ة،ييمقراطدال دولته

الشششريعة يقطششبت بنششد يالسياسشش برنششامجه فششي يوجاششد أن ىحششديت الغنوشششي
نشششر همششه بششل الشريعة، يطبق أن لحكما يستلم حين همه وليس السلمية،

ارس أن الكفشر لشه رضشي كله ذلك بعد فهل العمل، فرص وتوفير الحرية، يم
.!!يعيش؟ أن في حقه

الرض، فششي المفسششدين الصحفيين رؤوس الجهاد: ستقطف مرحلة خلل
والششرأي، الفكششر أعداءا الناس وليسمنا فرعون، سحرة إلى بحاجاة لسنا فنحن
لعثانين.ا منه يبشت ما قوانينهم حرية من رأينا فنحن

الديمقراطيششة زمششن فششي جانيناهششا الششتي الفضششائل ذههششب أحششدثكم نعم: لششن
هششذا فششي أننششا نفسششناأ نقنششع أن ييكفشش لكن يد،دالج ميالعال والنظام والحرية

منأبش أوطاننا في ونمنا والعسل، السمن أكلنا والمتحضر: قد المتقدم الزمن
إن المغفلششون أيهششا لكششم قال فمن المشط، كأسنان سواسية وكنا واطمئنان،
نمشش يأكششل أن العم ابن حق ومن عمومتنا، أبناءا فاليهود ضاعت، قد فلسطين

عمه! ابن قصعة

رعا:شو كونا الدولة لىإ الطريق

والشرعية الديمقراطية
الصششحيح، السششلم صششورة وتمثششل الشرعية تملك يالت الوحيدة الدولة إن

(القتال). الجهاد طريق عن تقوم التي الدولة هي جاوهره على يتنطوو
توصششل أن الديمقراطيششة التجششارب لبعششض قششدر أنششه سششائل: لششو لأسشش فلو

إسلميا؟. يسمى ل الحكم أن هذا نييع فهل م،لحكا سدة إلى السلم
السشلم دولشة أن يعلششم أن يينبغش فشإنه التسشاؤل هششذا على الجواب وقبل
أن الديمقراطيين السلميين وعلى ،يالشرك الطريق ذابه تقوم لن الضائعة
ي أحلمهشم جامشاحا يكبحشوا البرلمشان طريشق عشن بعضشه أو الخيشر صشيلتح ف

توصششيف فششي متهتصششورا تختلششف المنهششج هششذا أصحاب أن مع والديمقراطية،
خششوانإال مششن السششلميين الديمقراطيين أخذنا البرلمان: فلو دخولهم أسباب

لرأينششا الطريششق هششذا ولششوجاهم سششبب عششن لناهمأوسشش الردن يفشش المسششلمين
نكششون أن إلى نسعى لن يعلن: أننا يدعس مهما ورتالدك العجاب: فهذا العجب
الششديمقراطيون منششه يضششحك ءايششش . وهذاهشالردني. ا. البرلمان في الغلبية

بيشةغلال تكشوين إلى تسعى العالم في برلمانية لةثك كل لن أجامع، العالم في
خششوانإ"ال مشن - وهششو يدعسشش مهمشا كتوردالشش تعليششل مششاأ الحكم، إلى ولصللو

ل فيقششول: حشتى البرلمششان فششي ةيششالغلب لتحصيل يالسع " - لعدمنالمسلمي
كلمششة نوصششل معارضششة، نحششن وإنمششا كفششر، عالتشششري أن إد مشششرعين، نصششبح

هششو: الحقيقي السبب أن . والصحيحهشالشأن. ا. ولصحاب للبرلمان السلم
لهششا هميةأ ول لها، قيمة ) ل ابوالن (مجلس الردني البرلمان في الغلبية أن
أن الدولششة علشى يششوجاب ل الردنششي القانون لن ي،نالرد يالسياس الثقل في



أن فرضششنا فلششو البرلمانيششة، ةيالغلب يسمى لشيءا السلطة عن بالتنازل تقبل
يسششيطر أنششه أي 80/80 الردنششي رلمششانبال فششي غبل المسلمين خوانإال عدد

تشششكيل فششي قالحشش المسششلمين للخششوان نأ يلششزم فل مقاعششده، جاميششع علششى
مهما ورتالدك وتصور المعارضة، عداد في سيبقون هم بل الوزارية، الحكومة

البرلمششان إلششى النظششر مراتب فإن هناك، الديمقراطيين يعجام تصور هو ليس
تصششل رهيبششة درجاششة إلى تتفاوت البرلمان في المسلمين خوانإال حركة ودور
يقضششي أن يستطيع البرلمان خلل من هنأ حيث من إليه ينظر بعضهم أن إلى

عشائري. يوجااه ثقل من البرلمان يمثله لما عشيرته حوائج
بيششن عجيبششا فارقششا الناس رأى ييمن وإخواني أردني إخواني بين لقاءا وفي

فالبرلمششاني فيششه، السششلمية الحركششة ودور البرلمششان إلششى واحششد كششل ةنظششر
وأنششه الشششمولي، للتغيششر طريششق هششو البرلمششان وأن النظام، كفر يرى الردني

للدولششة. الخششواني النقلبششي التغييششر عمليششة فششي بششذاته سششيقوم أو سيسششاعد
خششوانإال أعضششاءا أن يششرى فهششو النظششرة، لهششذه انتفششض ياليمنشش البرلمششاني
يفشش الشششرعية الدولششة تشششكيلة مششن جازءا هم نياليم البرلمان في المسلمين

فكيششف الدولششة مششن جازءا خوانإفال نفسه، على الرجال سينقلب فكيف اليمن،
داخششل دور ولداءا لترشيدها الدولة من جازءا فالبرلمان إذا أنفسهم، نسيغيرو
لقلبه. ول خارجاه ل الكيان

المسششار فششي للششدخول أخششرى رؤيششة لهششا كششان الجزائرية نقاذإال جبهة
لن كفششري يشششرك المسار هذا أن دؤكون نصر (ونحن يالشرك يالديمقراط

دين في عندنا وهو العلمانية النظم في التشريعية السيادة مالك هو البرلمان
أو الواقششع مششن شششيئا يفقششه لم هذا يفقه لم ومن العالمين، رب لله تعالى الله
المغالبششة" أو وإل "المطالبششة لفظيششن فششي ملهابمج كانت رؤية يوه )،يالوح

قاتلنا. وإل انتخبنا انتخاب قالوا بقوله: إذا فيهم مسئول قول حسب
الشعب أن لثقتهم الديمقراطية اللعبة في سيدخلون أنهم قولهم ومجمل
هششي الجبهششة أن ومع الدستور، يغيروا أن تخولهم درجاة إلى وافيبلغ سينتخبهم

عوامششل مششن وفيها ومفهومه، رؤيته حسب كل متجانس، رغي مها: خليطسكا
للحششداث واضششحة يششةؤبر الخششروج علششى قادرة غير يجعلها مما يتالذا يارنهال

وثانيهمشا: ضششرب الخليششج، أمشران: أولهمشا: أزمششة ذلك على ويدل والعقبات،
النششاس بعششض يجعل لم يأدر ول الن، عليه هي ما إلى الجبهة وتشتت الدولة
زمششرة عششن تخششرج خاصششة حالششة نقششاذإال جابهششة مقراطيششةديبال يكفششر ممششن

بكششثير مقراطيتهششميود خششوانإال عن كلمونتي فهم السلميين، قراطيينلديما
أنهششاوك ورجافششوا، عواكششا نقششاذإال جابهششة مششن اقششتربوا فششإذا د،قانال الحماس من

الخطاب لولع الديمقراطيين، من الخرين مع والتساوي النسق على ليست
الجبهششة يخرجاششون لءاؤهشش جاعششل الذي هو جحا بن يعل يردده كان الذي الثوري

الزمششرة ذههششب الجماعة تلحق التي العلة لن كبير أخط وهذا الزمرة، هذه عن
والجماعششة خششوانإوال النهضششة من بغيرها متعلقة هي كما الجبهة في متحققة

الديمقراطية. طريق السالكة الجماعات من وغيرها الباكستانية السلمية
يجعششل يالششديمقراط للعمل التوصيف في والتغاير الهدف، في التغاير هذا
أو لششه تصششورهم لعششدم وذلك الهدف، تحصيل عن الناس أبعد من القوم هؤلءا

الواقعية. الوجاهة من ول الشرعية الوجاهة من ل السلوب بحقيقة معرفتهم
عششن الحكششم ةدسشش إلششى وصششلت الفرق من فرقة أن جادل افترضنا لو لكن
ذههششب إسششلميا الحكششم يكششون فهششل الشششريعة وحكمششت الديمقراطيششة طريششق



الشششريعة مششع ييلتقشش كان وإن قانون فكل وضوحا: ل، بكل الجواب الطريقة؟
لششن الشششعب وخيششار البرلمششان طريششق عن وفرض ووصفه حده في السلمية

كفري. طاغوتي قانون هو بل إسلميا، يكون
هذا؟. لماذا

أركانه مهوأ أركانه إلى النظر من بد ل إسلميا شرعيا يكون حتى حكم أي
كششان اللششه (المشششرع) هششو الحششاكم كششان فششإن هو؟ ومن الحاكم إلى ظرنال هو

طاغوتيششا الحكششم كششان اللششه ريشش(المشششرع) غ الحاكم كان وإن إسلميا، الحكم
ل ينالنصششرا الششدين إليهششا يششدعو الششتي الصششحيحة الخلق فإن هنا كافرا. ومن

الجهششة ليسششت الحكششم (المشششرعة) لهششذا الحاكمششة الجهششة لن إسلمية، تعتبر
له ممن صادر هنل قوته يكتسب الشرعي . فالحكميالشرع للحكم الحاكمة

أن بشد ل ششرعيا يكشون وحشتى العشالمين، رب وهو المر هذا إصدار في الحق
مششن قوته يكتسب البرلمان عن الصادر فل. والحكم وإل عيارش تكييفه يكون
يكششون وقششد فقششط الشعب يكون فقد ،يالديمقراط النظام في السيادة مالك

مششن الخمششر منششع قششانون رصششد فلششو وهكششذا، الميششر أو معششه والملششك الشششعب
الحاكم قال وإذا طاغوتي، كفري قانون الشرعي تكييفه قانون فهو البرلمان

نقول: مششا مسلما. وللتمثيل قانونا لكان ذابه أمرنا الله لن الخمر حرمنا نحن
حقيقششة عششن يعششبران أنهمششا مششع شرعية وجاهة من والسفاحا النكاحا بين الفرق

عليششه اللششه صششلى اللششه رسششول قال كما-  هلال بكلمة لنه جاائز النكاحا واحدة؟
حكمششه معناهشا هنششا اللششه )) وكلمشةاللشه بكلمششة روجاهنف : ((واستحللتموسلم
اللششه ةلمششك غيششر أخششرى بكلمششة تششم والسفاحا -، البعض يقول كما العقد وليس
ما.ثوإ حراما فكان تعالى،

قشرر أو الششعب، بكلمشة: باسشم مصشدر البرلمشان عشن الصشادر فالقشانون
باطل. إله من قوته بتساك طاغوتي قانون فهو البرلمان، مندوبو
عششن يبحثششون الله. فالذين باسم بكلمة المصدر فهو السلمي القانون أما
أركششان يراجاعششوا أن عليهششم البرلمششان طريششق عششن السششلمية الشريعة تحكيم
كافرا؟. طاغوتيا الحكم يكون وكيف إسلميا، يكون وكيف الشرعي، الحكم
إسششلميا يسششمى ل البرلمششان أو الشعب مجلس عن الصادر الحكم إن قلنا

أن فلششو هششذا وعلششى وظاهره، صورته في الشرعي الحكم مع يلتقي كان وإن
يعششد ل القششرار هششذا فششإن الشششعب علششى الخمششر تحريششم قششرر الشششعب مجلس
الخمششر، وتحريششم النهششي صورة في السلمية الشريعة مع التقى وإن إسلميا
تكييفششه كششان إذا إل إسششلميا شششرعيا يكششون ل الشرعي الحكم أن ذلك وسبب
إسلميا. شرعيا

الشرعي: الحكم حقيقة
الفقهششاءا قششال حيششث تعريفششه فششي داخلششة الشششرعي الحكششم أركششان إن

أو بالوضششع للمكلفيششن تعالى الله : خطابوه الشرعي الحكم الصوليون: إن
والمحكششوم عليششه والمحكششوم : الحششاكميوه أربعة ركانهأف الطلب، أو الختيار

شششرعيا، يسششمى ل الركششان هششذه من ركن اختل . فإذاهش.ا.1الحكم ونفس فيه
إل فليس الحكم نفوذ استحقاق : أمايالغزال قال تعالى، الله هو هنا والحاكم

إل مالششك ول مملششوكه، علشى المالششك حكششم النافذ فإنما والمر، الخلق له لمن
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نفششس هششو ليس الشرعي المر: الحكم هذا شارحا المدي . قالهش.ا.1الخالق
. وقششالهش. ا.2بالسببية عليه الشرع حكم بل بالسببية، عليه المحكوم الوصف

ول حسششن ول للحكششم افصو وليس الشرع خطاب الشرعي : فالحكميالغزال
يالغزالشش . وقششول.هششش.ا3الشششرع ورود قبل حكم ول فيه للعقل مدخل ول قبيح
بالشششرع، إل وقبحششه حسششنه يششدرك ل الشرعي الحكم كون وهو وجاه من أخط
ورود قبششل حكششم ول"قششوله:  مششاأبالعقششل. و وقبحششه حسششنه يدرك الصحيح بل

. معتزلةلل خلفا صواب الشرع" فهو
هششو بششل الحكششم، صششورة أي الحكششم نفششس فقششط ليس الشرعي الحكم إذا

وجاششه الوجاششوه. غيششر مششن لششوجاه فعل فعششل فمششن الحكششم، ذابه الشارع خطاب
الشششرعي، الحكششم مسششمى في يدخل ل فعله فإن السلمية، الشريعة امتثال

تعششالى: قششوله فششي دخششالهإ يمكششن ل والمسششاكين للفقششراءا المششال فبششاذل
اللششه . لن}رايوأسإصص ويتيمصصا ينامسصصك حبصصه على الطعاما ويطعمون{

أنهششم  أي}هلصصال لصصوجه نطعمكصصم مانإ{قائل:  بعدها عقب وتعالى سبحانه
ورغبششة لمره، امتثال يفعلونه وهم لى،اتع الله من صادر هنل المر هذا امتثلوا

خطاب هو الشرعي فالحكم الشرعي، للحكم منفذون هم فهؤلءا عنده، فيما
نمشش فليس تعالى الله أمر هنل الحكم منفذا مكوالمح يكن لم وما تعالى، الله

هششو اللششه ديششن فششي النهي. والشششارع اقتراف أو المر ترك عقوبة من الناجاين
وهشو لهشم الخشالق فهشو البششر، على السيادة حق له من أي الحقيقي، السيد

الحششديث فششي جاششاءا - كمششا السششيد تعالى الله ماءاسأ من ولذلك عليهم، الحاكم
السششيد يكشون ول السشيد، هشو لهإفشال ليه،أالت حق كذلك يسمى - وهو الصحيح
وإلهنششا دنايسشش أن اعتقادنششا مبررات من ولذلك حقيقيا، إلها يكون حتى مطلقا

ومن سيادته، قبلنا ما يالحقيق الملك هذا ولول له، ملك أننا اعتقادنا الله، هو
يالششت التكليفيششة الوامششر إصششدار السششيادة بششررت يالت الملكية هذه مقتضيات

المخالف. ومعاقبة الطائع إثابة عليها ترتب

البرلمان: حقيقة
حششق سششنادإ علششى تقششوم صششورها اختلف علششى الديمقراطيششة المنظومششة

أن ترى تيال العلمانية العقيدة من منبعثة المنظومة وهذه الله، لغير السيادة
ومعطيششات عقششولهم تناسششب نهايرو يالت التشريعات إصدار في أحرار الناس

أوجاششب انونششاق بلدنششا فششي المرتششدة الششدول فششي العلمانية أفرزت وقد م،تهحيا
اعتقششاد يفششرض العلمانيششة العقيدة من يالسياس فالشق الطريق، هذا سلوك

ومعنششى للشششعب، السيادة حق إسناد يرى الذي يالديمقراط المنهج وسلوك
الششدين فششي السششيادة معنششى نفششس هششو الششديمقراطي المفهششوم فششي السششيادة
عليششا السششيادة: سششلطة نإ يالوضششع القششانون دهاقنششة يقششول حيث ،يالسلم
موتقييشش والفعششال، الشششياءا تقييششم فششي الحششق فوقهششا) لهششا سششلطة (ل مطلقة
وتحريمها. بتحليلها الفعال وتقييم وتقبيحها بتحسينها الشياءا

التشششريعات، إصششدار حششق البرلمان عطتأ التي هي العلمانية والمنظومة
الحششاكم أي يالشششرع الحكششم أركششان نفششس هششي يقراطديمال الحكم ركانأف

الششتي السششلطة هششو الحكششم. والحششاكم فششسون فيه والمحكوم عليه والمحكوم
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ي الحشاكم (كونه الشعب ضهاوف يصشدر فحيشن القشوانين، إصشدار الصشلي) ف
عب مجلس أو النواب مجلس أو البرلمان من نوقان قشوته يكسشب نهإفش الش

يمقراطششدي نيبرلمششا بيشششع كماحشش فهششو الحششاكم، السششيد مششن صششادرا بكونه
ي.تطاغو شركي حكم تعالى الله دين في هو أي ي،نعلما

قششد البرلمششان مششن الصششادرة الحكششام نأ هششو هنششا عليششه يهبالتن يينبغ ومما
هششذان واحششد، طششرف مشن وليششس برلمششانلا فششي نفيششطر مشن اتهقو اكتسبت
قبششل القششانون عارضششت وإن فالمعارضششة والمعارضششة، الغلبيششة هما الطرفان
قششوة القششانون سبتأك قد وهي بالغلبية، إقراره بعد به ملزمة أنها إل صدوره

غلبيششةأ( البرلمششان فششي العضششاءا فعلقششة المشششرع، البرلمششان في جازءا انهبكو
وتهقشش القششانون اكتسششب لما المعارضة وجاود فلول تضامنية، ةقومعارضة) عل

البرلمششان في المعارضة زعموا وإن فالسلميون ،يالديمقراط المفهوم في
الغلبيششة باسششم يصششدر كمششا مهمسششبا يصششدر والقانون المشرع، من جازءا فهم
ليكشون الدسششتورية القشوة كسشابهإو القشرار إصشدار في شركاءا وهم يدة،ؤالم

قششانون صدر فلو السيادة، صاحب الشعب من صادرا انونيا،ق دستوريا شرعيا
هششذا أصششدروا هششم - وغيرهششم - المعارضششة فالسششلميون للنششاس الخمر إباحة

انون علقشة لن الموافقشة الغلبيشة أصشدره كما القانون بعشد واحشدة مهب الق
القانون. إقرار قبل مواقفهما اختلفت وإن القانون صدور
قششد الحكومششة إن يقششال أن يجششوز فل للنششاس الخمر حرمة انونق صدر ولو
قدمنا. كما الشرعي التكييف لفقده الشرعي، الحكم تطبيق قررت

المسششلمون يجهلهششا حقششا فهششل المعادلششة، هششذه يفهمششون العلمششانيون
الديمقراطيون؟.

ول متعششددة، مراحششل فششي مششر والقضششاءا الحكششم في الشرعي الحكم إبعاد
التالية: القضية بوضوحا الملحظ ولكن تامة إحاطة ابه طنحي أن هنا نستطيع
الحكششم عششن يالسششلم الششدين - فصششل العلمانيششة دعششاة مششن الوائششل كششان

عبششد فعلششي الشششرعية، المصششادر خلل مششن لنظريتهششم ونر- يششؤط والقضششاءا
علششى الفصل هذا رؤيته في اعتمدم" الحك وأصول "السلم كتابه في الرازق

والفششترة النبويششة والحقبششة والسششنة الكتاب على أسقطها ذاتية رؤى مجموعة
بالخلفششة تتمثششل زمانيششة سششلطة فيششه يوجاد ل السلم أن ادعى فقد الراشدة،

عبشد فعلششى نفسشها، والسششنة ابتششبالك هششذا على واستدل والسلطان، والملك
الرؤيششة لهششذه تقنششن كششانت المضششمار هششذا فششي تلتششه أخششرى ةومجموع الرازق

حكششم لغيشر إحلل أي أن لعلمهم ذلك اوفعلو الشرعية، النصوص من الكفرية
مششن بحششال مقبششول نيكششو لششن الششوقت ذلششك فششي لةأالمس هذه في تعالى هالل

واقعششة، يقششةقح الفصششل هذا أمر صار ولما المستويات، جاميع علىو الحوال،
علششى قضششيتهم طششرحا العلمششانيون بدأ المتحولة المجتمعات في مارهث وأينعت
بنصوصششه السششلم فهششم إشكالية في تبحث ل الصورة هذه الصحيحة، صيغتها

علششى مطروحششا الن شششكالإال صار  ولكن)بالدولة الدين علقة( القضية لهذه
التششريعات إصشدار فشي الحشق له من الحكم؟. أي وهي: لمن واضحة صورة

فششي العلمششانيين لكبششار إصششدار آخششر وفششي النسششان؟ أم اللششه والقششوانين،
السششلم بيششن يمفصششل كمحششور القضششية هششذه طششرحا تم المتحولة تمعاتجالم

الوضششع مصششدرها والعلمانيششة ،ياللهشش الوضششع مصششدره والعلمانيششة. السششلم
عزيششز ورتمختلششف" للششدك هششومفم من "العلمانية هما الكتابان . هذانيالبشر

العربيششة. والكتشاب الوحشدة دراسششات مركشز إصشدارات من والكتاب العظمة،



إصششدارات مششن ضاهر عادل للعلمانية" للدكتور الفلسفية "السس هو الثاني
وبنيششا وفلسششفته، ينالعلما الفكر عمدة يمثلن . لندن.. والكتابانيالساق دار

القضية: هذه على والعلمانية السلم بين المفارقة أركان
لتنظيششم المطلوبششة المعششارف أن مثل، تششبين ذاإ: فششضصصاهر عصصادل يقششول
إذن الدينيششة، المعرفششة مششن اشششتقاقها المبدأ حيث نم حتى يمكن ل المجتمع

الدين بين علقة بوجاود القول هذا تؤيد نيةآقر نصوصا هناك أن افتراض على
هششذه ولؤنشش أن الحالششة هششذه في علينا لزاما سيكون فإنه السلم في والدولة

أكششثر ل تاريخية علقة حال، أفضل في العلقة، هذه يجعل نحو على النصوص
. هش ا.1التناقض. في نقع وإل

والعششداءا العلمانيششة بيششن وسششط مجششال هناك : ليسالعظمة عزيز ويقول
سششسأ عششن ينفصششلن ل فهمششا العقلنية، أو يمقراطيةالد فيه تقطن للعلمانية
التحششرر لششىإ العلمانية: الششدعوة ادقن رأم ذم معرض في أكدها التي العلمانية

قششواه سششيره،تف مسششتقل الكششون وافششتراض المعرفششة، على الدينية القيود من
ومقالششة والمجتمششع، للطبيعة المنقطعة ريغ والحركة الخاصة انتظامه اطنموأ

.هش.ا.2والروحية الخلقية القيم ثبات معه يينتف الذي المستمر التطور

والنتخابات: الشعبية المجالس
العمليششة فششي الششوالجين نيششات تفششاوت مششن الرغششم علششى الشششرعي الحكششم
تحديششد فششي متهلفششاتواخ لهششا، تصششوراتهم وضششوحا وعدم التشريعية، النتخابية

لهششذه الشششرعي كششمالح تحديششد فششي لهششا قيمة ل النيات هذه فإن منها، المراد
الشركية. العملية
(البرلمششان)، الشششعب مجلششس عقششلوا الشششرعي التوصششيف توضششح إذا

كمششا البرلمششان حقيقششة همششا: معرفششة أصششلين على نيمب الشرعي والتوصيف
نأ افنششعر ثششم له،مثششاأ فششي تعششالى اللششه حكششم وثانيهمششا: معرفششة أهلششه، يريده

تعششالى، الله لغير ليهأالت حق إسناد فيه لن ي،تطاغو يشرك مجلس رلمانبال
خششرىأ بنيششة يششدخله أن للمسلم يجوز فهل العلمانية، الديانة في المشرع فهو

حقيقششة أعششرف مسششلم: أنششا رجاششل قششال أوضششح: لششو معنششىبو قته؟حقي تخالف
من البرلمان مع أتعامل ل ولكن وشرك، كفر وأنهما والديمقراطية، البرلمان

علششى أوافق ل فأنا أنا، نظري وجاهة من معه أتعامل ولكن له أهله نظر وجاهة
منششبره، وعلششى فيششه الحق كلمة بلغأ أن أريد فقط وأنا فيه؟ التضامنية العلقة
لهششذه فهششل وأريششد.. وأريششد..؟ ،عيالوضشش التشششريع فششي الشششر أقلششل أن وأريد

فششي الدخول جاواز في باز بن فتوى وضوحا: هل رثأك معنىبو اعتبار؟ القوال
أم صششحيحة الشششريعة وتبليششغ صششلحاإال فششي الششداخل نيششة كششانت إذا البرلمششان
باطلة؟.

التوصشيف يششريتغ فشي لهشا أهميشة ول لهشا، قيمشة ل النيششات هشذه نقشول: إن
وعليها. اهب للقائم ول العملية لهذه الشرعي

نقول: وللتفصيل
تنقسششم المكفششرة المكفرة؟. الفعال الفعال في المقاصد تعتبر  - متى1
التكفير: على دللتها جاهة من قسمين إلى

دللته. في : صريحالول القسم
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دللته. في : احتمالينيالثا القسم
الله سب من ومثاله والنيات، المقاصد إلى فيه ينظر فل الول القسم أما
عششن النظر بغض وردة، كفر فعل فهذا وسلم عليه الله صلى رسوله أو تعالى

فلو السلم، من الخروج وهو اواحد معنى إل يحتمل ل الفعل هذا لن قصده،
قيمشة فل وربششوبيته، لوهيتهأبش أعشترف نشاأف ذلششك ومشع الله أسب أنا رجال قال

العلششم أهل ذكره ومما وجاه، كل في للتأليه ناقض السب ذات لن هذا، لقوله
عنهم، هالل رضي الصحابة سب تبيينه عدم أو القصد تبيين بين للتفريق كذلك

اللششه رضششي عائشة اتهم من (إل يكفر ل فإنه الصحابة من أحدا سب من فإن
له الصحابة من أحدا سب من لن القرآن)، لتكذيبه يكفر نهإف ةشبالفاح عنها
لمششر بعضششا بعضششهم بيسشش الصششحابة بعششض كششان كما ر،يالتكف عدم وهو وجاه

أنششه إل لسششبه وجاه ل فإنه الصحابة جاميع سب من أما ،يدنيو لمر أو ياجاتهاد
لششه: يقششال فل النششبي قاتل وكذا يحتمله، خرآ له وجاه ول وأهله للسلم مبغض

هششل متششابعته؟. أم تريشد ل ولكنشك لها مصدق أم بنبوته مكذب وأنت تلتهق هل
إلششى النظششر عششدم وسششبب وبينششه؟ بينششك شخصششية لقضششايا أم لنبوته نفيا تلتهق

الكفششر علششى والدللششة الكفششر وهو واحدا معنى لإ يحتمل ل للفعا أن المقصد
ينفشش معنششىب بيالقلشش الكفششر علششى أي الكفر على الدللة بقولنا هنا نقصد (ول

فل واحششد اتجاه إلى لإ يرشي ل الفعل كان ة). فإذائالمرجا تقول كما التصديق
عششن الفاعششل الؤسشش مششن بششد فل محتمل الفعششل كششان ذاإ أمششا للمقاصششد، قيمة

سششب بمجششرد نكفششره فهششل مسششلم رجال دين سب رجال نأ ومثاله: لو قصده،
ديشن قصشد فشإن هنشا؟ كلمتشه فشي مشراده عشن لهأنسش أن بشد ل إننا أم الدين؟
يكفششر ينتهجه) فل الذي والعمل سلوكه (أي دينه دصق وإن كافر، فهو السلم

فقششد الجاسششوس؟ حكششم المششر هششذا علششى ويششةقال المثلششة ومششن المعنى، لهذا
هششذا أن ىيششر العلششم هششلأ ضفبع المسلم الجاسوس حكم في العلماءا اختلف
الفعششل هذا أن يرى وبعضهم المرتد، حكم وحكمه مرتد، وفاعله مكفر الفعل
ه،رتعزيشش وبيششن حششدا قتلششه بيششن دائششر فحكمششه المكفرة، الردة فعالأ من ليس

بيششن دائر المسلم الجاسوس أن والصحيح أحمد؟ مذهب في ةاثالثل والقوال
مششن معصششية يكششون وقششد الششردة علششى ادال فعلششه يكششون فقششد الحكششام، هششذه

من لبد الجاسوسين بين للتمييز وهنا السلم، من صاحبها تخرج ل يالمعاص
كقول بالقرائن، معرفته يمكن أنه إل قلبيا أمرا كان وإن والقصد القصد، تبين

هششو بينهمششا الفششارق نإ العمششد، وشششبه العمششد القتششل بيششن التمييششز في الفقهاءا
العمشد: ششبه فهشو يقصشد لشم نإو عمشد، فهشو القتل الرجال قصد فإذا القصد،

ممششا اللششة كانت فإن القتل، في المستخدمة اللة هي القصد معرفة وطريقة
قاصششد، ريششغ فهششو ادة،عشش ابه يقتل ل اللة كانت وإن قاصد، فهو عادة ابه يقتل
القرينششة مششن دبشش فل ةيالجاسوس وكذلك بالقرينة، أي باللة القصد عرف فقد

طباحشش لةأمسشش إشكال حل هذه تمفه إن ل، أم مرتد هو هل فاعلها لنعرف
سششابقته من الحال نئفقرا ،شقري إلى ورسالته عنه الله رضي بلتعة يأب بن
الفعششل أن علششى تششدلن الرسششالة صششيغة ثششم بششدر أهششل من وكونه السلم في

الردة. حكم يفيد ل بقرائنه
الرجال؟. ليكفر الكفر ةين شرط من بد ل  - هل2

ثبششوت بعششد ريششالتكف موانششع من مانع هو القصد عدم نأ شرعا المعلوم من
موانششع مشن مانع القصد بقولهم: عدم المقصود فما اعل،فال على الفعل تهمة

التكفير؟.



فمشن الكفششر، قصششد وليس الفعل، قصد هذا: عدم قولهم من دلمقصوا إن
دلةأو يقصد، لم أو الكفر قصد سواءا كافر فهو له قاصد وهو مكفرا فعل فعل

تعششالى الله فرحا منها: حديث رةيكث كفيرلتا موانع من مانع القصد عدم اعتبار
عليششه اللششه صششلى قششال ربششك، وأنا عبدي أنت الرجال: اللهم وقول العبد، بتوبة

وأخطششأ يششرده، لششم قششول قششال الرجاششل الفرحا)). فهذا شدة من طأ: ((أخوسلم
هذا يقصد لم هنل القول حكم قائله على دويع ل هأن إل كفر ولهق أن ومع فيه،

قصششد بيششن وللتفريششق دهضششب تىأفشش عنششه ذهنششه فششذهل ره،يغ أراد مانوإ القول
وهششو المصحف على داس ارجال أن المثال: لو هذا نضرب الكفر صدقو الفعل

فل الفعششل يقصد لم لرجا فهذا الظلمة، في يكون نأك اهير ل لكونه ؟ييدر ل
عالمششا المصششحف داس ارجال أن لو لكن المصحف، على لدوسه كافر له يقال

هذا بفعله أراد سواءا يكفر نهإ) فالله (كلم المصحف على يدوس هأنو بفعله،
لقراءاتششه حششدأ مششن غضبا يدوسه فربما ل، أم السلم عن خروجاه عن يعبر أن
كلم أنششه تصششديقه مششع يدوسه وربما فيه، اعتقاده عن ذهول يدوسه وربما له،

شك. وممششا ول يكفر فإنه الكفر، يقصد لم وإن الرجال فهذا وتلعبا، تلهيا الله،
المسششلول" أن "الصششارم - فششي اللششه - رحمششه تيميششة ابششن السلم شيخ قرره

من الخروج ينوي ل كفره حين غلبهمأ بل الكفر، ينوي ممن البشر من القليل
السلم. من خروجاهم يمنع ل القصد هذا ولكن السلم،
وصفه. وتغيير الشرعي الحكم رفع في تنفع ل فالنيات هذا وعلى

التشريعية: النتخابات في المشاركة حكم
فششي شششارك مششن كل أن المتقدم الكلم نييع وهي: هل لةأمس هاهنا لكن
له؟. عذر ول كافر التشريعية النتخابية العملية
ذلك: وسبب ،يالنفب يأتي الجواب أن عتقدهأ الذي

لشم ابهأصحا دستور في هي كما التشريعية النتخابية العملية واقع - أن 1
عالم في زالت ل يفه وقادة، ومشايخ علماءا من القوم علية من لكثير تتضح

حقيقتهششا لهششم تششبين الششذين خوةإال وعلى شك، ل عقوا الجهل فعذر المجهول،
ا سشاس،أال هذا على الناس يعاملوا ل أن التبين تمام يحتشاج المشر اليشز" فم
تيالشش الجديششدة الحداثة من هو أمرها أن وخاصة وتبيين، لكشف خرينآال عند
مشن مشانع بشالواقع والجهششل للمششة، اضحةو تكون حتى السلف عليها يتكلم لم

حقيقتهششا فششي وهششي مششدحا يظنهششا كلمة قال رجال أن فلو الحكم، لحوق موانع
والعربششي العششرب، لغششة فششي يكالعجم بحقيقتها لجهله ابه اخذؤي ل فإنه قدحا،

العجم. لغة في
منهششج علششى منششاءاأك النششاس إليهششم ينظششر لمشايخ الكثيرة الفتاوى - إن 2

مششن لةأالمسشش هششذه تجعششل البرلمانيششة العمليششة فششي خولدالشش بجششواز السششلف
نششياليم صششلحاإال بحششزب خاصششة جاريششدة قششامت فقد الناس، على المشتبهات

ىمششح خلل يالشششرك الطريششق هششذا أجاششازوا الششذين المشششايخ والقششأ ميششعجبت
ولهششا،ح خلف ل لةأالمسشش أن للقششارئ أوحى مما اليمنية البرلمانية النتخابات

عششثيمين وابششن بششاز ابن رأيه) وهذا غير نهإ قيل (وقد يناللبا الدين ناصر فهذا
الغزالشي.. وغيرهششم ومحمششد يالقرضششاو ويوسشف الخالق، عبد نمالرح وعبد
نفسه شحير أن صلحاإال أراد لمن ازواجاأ كلهم الورقات هذه حصيهمت ل ممن

هششذه يجعششل ممششا ح،صششلال ينتخبوا (وجاوبا) أن الناس على وأوجابوا للبرلمان،



ابششن كلم مششن وخاصششة السششلف كلم مششن تبين وقد المشتبهات، من لةأالمس
المرءا. ابه يعذر تخفى أو تدق التي المسائل هذه مثل أن تيمية

بعششد واستكباره بائهإل بالبعض الكفر حكم لحوق العذار هذه تمنع ل ولكن
حه.وووض المر علم

أم متهباعتقششادا النششاس يعامششل يالقضائ الحكم وهي: هل لةأمس هناك ثم
والحاكم؟. القاضي باعتقاد

ول الباطلششة، بعقائششدهم المخششالفين يعششاملون ل والجماعششة السششنة أهششل
غيششر بالششذنوب مخششالفيه يكفششر كششان وإن يجاارلخششفا البدعيششة، متهبالتزامششا
اقششترف إذا بششالكفر الخششارجاي علششى يحكششم نأ للسششني يجوز ل فإنه المكفرة،

فهششذا يدته،قع مقتضى حسب كفر قد الرجال هذا أن جةحب الكبائر، من كبيرة
الباطلششة النششاس باعتقششادات ل هششو باعتقششاده النششاس يعامششل نيالس فإن ،أخط

البدعية.
رجال أن المذنب: فلشو باعتقاد ل هو باعتقاده المذنب على يحكم يوالقاض

رفششع ثم يكفر، ل العلماءا مذاهب بعض في الصلة تارك أن ةبحج الصلة ترك
يالقاضشش نإفشش الصششلة، تارك كفر يرى يالقاض وكان يالقاض إلى الرجال هذا

هششذا كششان لششو ثششم الصششلة، تششرك في المرءا اعتقاد إلى ينظر ول بكفره، يحكم
القاضششي نإفشش تششل،قال حكمششه الصششلة تارك نأ يعتقد ل وهو مثل حنفيا الرجال
هبهمذابمشش النششاس نعامل ل فنحن المذنب، باعتقاد عبرة ول ردة، بقتله يحكم

يكفيهششم مششا الحششق مششن السششنة أهششل عنششد بششل ،ةالرديشش موازينهمب ول الباطلة،
الضعيفة. والهمقوأ الخرين باطل ذخأ عن ويغنيهم

والحقيقة: الحلم بين يةالسإلم الدولة
دولششة عشن نتحششدث حيششن وأننششا وأحلم، وهشامأ أصششحاب أننا خصومنا نايتهم
لكننششا أحلم، أضغاث عن نتحدث أننا وعزة هجرة دولة هانوأ دمة،القا السلم
أتعبتهم والذين الحياة، في تعالى الله سنة فهم على القدر تعالى الله بفضل

يفهمششون ل الششذين هششم زامنهششوا بانبهششار الكفر حضارة إلى تنظر وهي مبهرقا
المستقبل نستشرف أن أردنا وإذا وسقوطها، الحضارات في تعالى الله ةنس

أوليششة، معطيششات خلل ومشن الششيطان، لحضشارة التركيبششة لهذه نرتقبه الذي
لنششا تقششول الحقيقية المعطيات هذه فإن المستقبل، لهذا أنفسنا نحضر وحتى

التالي:
قريششة يمثششل الن شششك بل والعششالم مركزيتهششا، في تكمن دولة أي  - قوة1
هششذا فششي الخصششوص وعلششى الغششرب، في الشيطان حضارة عاصمتها رة،يصغ

منششه المركششز، علششى قششائم الملعششا فششي الوليششات كافة واستناد أمريكا، الوقت
هششذه أطششراف ضبعشش أن علشى التنششبيه مشع هيبتششه، بسششيكت ومنه قوته، يستمد
تكتسششب فعالضشش هششذا خلل ومن المركز، ذابه الصلة ضعيفة العالمية الدولة

وهششذه ،يوالتلششش النتهششاءا مششن نفسششها على وتحافظ مواقعها الجهاد حركات
السششلم صششوت ببقششاءا الحششق عصارة المهمة الوليات هذه تمد الضعيفة البور

عوب، وهشم الجهاد مادة نفوس في ضرااوح مدويا والجهاد والتوحيد هشذا الش
القششرآن وحششديث وبقششوة، فيششه قائمة الحضاري الفناءا عوامل يالعالم المركز

يششارنهوا عقششدي، فسششاد مششن بالنفس ما بسبب هو الحضاري الفناءا سبب عن
الحضششارة هششذه فششي العقلءا صششرخات نفششس وهي اجاتماعية، ومظالم ،يخلق

مششن بششد ول زوال، إلششى متهمجتمعششا أن قومه نيب في يصرخأ " حينبي"توينك



بقيششة عششن الزمششان هششذا فششي الحضششارة هذه رقتتف اهب مهمة نقطة إلى التنبيه
- وهششو السششقوط لششىإ المبتششدأ من الجاتماعية الدورة تسارع وهي الحضارات

كششان - فما الزمن بتسارع وسلم عليه الله صلى الله رسول حديث في داخل
وهششذا بكششثير، منها أقل لىإ يحتاج صار سنة إلى الجاتماعية الوجاهة من يحتاج
تحقيشق وجاعلشت النسششان، حركششة أعانت التي الكونية السنن اكتشاف بسبب
خبارأب الشبه قريب هذا لعل ثم قة،ئفا وبسرعة الحصول ممكنة قلبه إرادات
الزمان رآخ في وأنها الساعة علمات على وسلم عليه الله صلى الله رسول
السششقوط أن يفيششدنا وهششذا وحبلهششا، عقالهششا مششن منفلتة العقد كحبات تتسارع
هلششال تششاهمأف{ الحضششارة، ذهبهشش ظن إساءاة الناس ثرلك حتى مفاجائا سيكون

التيششارات عششن شششيئا لنششا كشف وكلهوماأ انفجار يحتسبوا) ولعل لم ثحي من
الحقيقيششة البششدائل سششتكون تيوالشش المجتمعششات، هششذه داخل المتنامية الخفية
اضششعف تتزايششد رهيششوغ المركششز بيششن الروابششط لن الصششارمة، المركزيششة لهششذه

ثششورة مششن أنجلششوس لششوس فششي حصششل مششا أوكلهوما انفجار وقبل وهشاشة،
وأهششل مجتمعششه فششي عليه المفروض والقهر الظلم ضد السود الرجال فجرها
الخفيششة، التيششارات هششذه كشششف مششن يطول اهعلي فالكلم وروباأ في أما بلده،
مقاعششد لهششا أوجاششدت قششد يوالعرق نيالدي بصالتع تيارات أن نعلم أن يويكف
أمششل صششار قششد بعضها إن بل وغيره، البرلمان في التشريعية السلطات داخل

وع.قالو وشيك الحكم إلى وصوله
عششن وبعيششدا البششديل؟ وه ما ووليات مركز من الدول هذه سقوط  - عند2

كششان سششواءا واحششد بششديل بيششد كاملششة وليششة تسششقط لششن نقول والحلم الوهام
تجمششع يوجاششد ل هأنشش الجزم هذا وسبب ،شالتوح هو فالبديل ،ياكفر أو ياإسلم
أن يتصششورون ينوالششذ جارينششه، إلى ةجاضلنا ةرالثم هذه يحتوي أن قادر واحد

وهمهم وسبب واهمون، يطانية،شال الحضارة لهذه الوحيد البديل هو السلم
السششلم عششن حششديثا هششذا وليششس المششل، لهششذا موضششوعية مقدمششة يوجاد ل أنه

أقششرب رةوالصشش تكششون وحتى وعجزهم، المسلمين عن حديث ولكنه وقدرته،
السششلمية الحركششات عجششز لنششا تبين أمثلة عدة الباحث يدي فبين الذهان إلى
قطفهششا مششن عجزهششم على علوة حرا سقوطا ساقطة وهي الثمرة يتلق عن

مششن الخارجاششة السششلمية والوليششات أفغانسششتان، يهشش المثلة: هذه نفسهم،أب
الروسي.  الحكم
وقششد سششقوطها، فششي السششلمية الحركششات شششاركت أفغانسششتان: قششد أمششا

والجماعششة السششنة أهششل الخصششوص وعلششى المسلمون كان هل لكن سقطت،
الجواب. يتكف الثمرة.. النظرة هذه لوراثة لهمهيؤ ما المقدمات من عندهم
مركزية سقطت : فقديالروس الحكم من الخارجاة السلمية الوليات أما

الثمششار هششذه مششن واحششدة ةبششح يوجاد فهل ا،تهحبا اثرتنوت ةيالشيوع الحضارة
تتم. لم الفرحة أن مع طاجاكستان، سوى المسلمين؟ بيد وقعت

هششل العششالم، فششي الششردة حلقات من حلقة أي سقطت لو الوقت هذا وفي
لششه؟، وارثششا ليكون التساقط تلقي على القدرة السلمية الحركات عند يوجاد
الوراثة؟. لهذه الموضوعية المقدمات الحركات هذه تملك وهل

الن مركزيتهشا ضشعفت السشعودية المملكشة أن اللحظششة هشذه تصششورنا لشو
الجششواب: الرث؟ لهششذا الموضششوعي التصششور هو فكيف سود، آل حكم وانتهى

السششلمي) بششل (الششوارث يسششمى أحششد الششوارثين مششن يكششون لششن وضششوحا بكل



ي الحاصشلة البشدائل هي كما جاديدة، جااهلية بدائل ستكون حيشن الصشومال ف
الدولة. سقوط
إلى تصل لم الن إلى فيها العلمنة كون العربية بالجزيرة مثال ضربت وأنا
مثششل لخصششومنا خادمششة جااهليششة مقششدمات وجاششود مشع الشعوب، داخل أهدافها
كششون شششك، ول قاتمششة فالصششورة بتششونس مثل ضششربت إن أما وغيرها، القبلية
الحكششم علششى علوة الشششعوب فششي أصششولها مششن هششدمت قششد السششلم عششرى

والقضاءا.
مشن انفلتهشا بعششد الوليششات لهشذه وارثشا سششيكون الشذي التشوحش  - هششذا3

أهمها: أمور عدة علينا يوجاب المركز
النكايششة شششوكة مرحلششة مششن الششترقي على قادرة مسلحة، تنظيمات أ- بناءا

ن تحمشل التنظيمشات هشذه كشانت وإن التمكيشن، شوكة إلى اسشمها: القلشة م
فإنهششا جاديد من صياغته تعيد ثم التوحش هذا تقود حتى أنها إل النتشار وعدم
إدارة علششى آخششر بمعنششى أو التششوحش، إدارة على والقدرة السلحا إلى بحاجاة

الششوقت هششذا فششي البلد مششن كششثير فششي كششانت وإن التنظيمات الفوضى. وهذه
يزدهششر قد وجاودها فإن كمي، حتى أو نوعي، تقدم تحقيق على بقادرة ليست
التنظيمششات هششذه لن ثششم الخاسرة، المعادلة هذه على جاديدة عوامل بدخول

بنكايتهششا هششي ثششم وتوحيششدها، المششة إسلم عن الدفاع في الرئيسي الخط هي
مجتمعاتنششا داخششل والششدعوة البلغ لحركششات جاديششدا هامشششا تعطششي الضششيفة

عششن يشششغلهم المقاتلششة الجهششاد بحركششات الردة حكومات فانشغال المتحولة،
بالقاعششدة عمل المسششاجاد وخطبششاءا التربيششة، ومشششايخ والمدرسششين الوعششاظ

المششة علشى القيششام واجابشة التنظيمات الضررين. وهذه أخف العقلية: ارتكاب
أصل.
فهم الغرب بلدنا. أما في وخاصة العالم، ستعم الفوضى أو - التوحش ب

وهششم تاريخيششا بلدهششم فششي الدارة هششذه قيششادة علششى بالقدرة أصل موصوفون
مصششيبة" بعششد إفاقششة الخطششاب: "وأسششرعهم بششن عمششر بقششول المقصششودون

علشى الفوضششى- القشادم - أو التششوحش المسششلم.. هششذا صششحيح فششي والحديث
لخششر تجمششع مشن تختلششف صغيرة تجمعات إلى الواحدة الدولة سيجزئ العالم

وبعضششها مششذهبي، وبعضششها فكششري، وبعضها قلبي، فبعضها رابطتها، حيث من
لحقششا سششنراها وكمششا والصششومال، وأفغانستان لبنان في نرى كنا كما طائفي،

صششورة علششى وإمششا نظششرا، القوى وهو جاماعية بصورة إما البلد، من كثير في
متتالي. سقوط في تتابع

ذو سشلحا وهشو التشوحش، هشذا إدارة فشن تعلشم علينشا يشوجاب التوحش هذا
بسبب تكون منه منه. وإفادتنا نفيد أو يجتثنا أن إما -، التوحش - أقصد حدين
المراقبششة، غير الحركة من هامشا الجهاد لحركات يجعل مما المركزية ضعف

التنششبيه مششن بششد ل وهنا أفغانستان، في حصل كما وتنظيم، وإعداد تدريب من
النسششيج على الحفاظ بوجاوب المهترئة الحركات قادة بعض دعوة ضلل على

القشول هشذا أن علشى فعلوة الوطنية، الوحدة أو الوطنية، اللحمة أو الوطني،
الطريقششة قششط يفهمششوا لششم أنهششم على يدل أنه إل الكافرة، الوطنية شبهة فيه

وبنائها. الحضارات لسقوط السننية
اللجوءا طلبات عن بعيدا فيه يستترون مأوى للغرباءا يوجاد التوحش هذا ثم

فششي مكانششا لهششا توجاششد أن الجهششاد حركششات استطاعت إذا هذا الغرب، بلد إلى
المتناثرة. الجبن قطعة



السششلم صششورة تحمششل جاديششدة لحمششة إلى التشتت إعادة على - القدرة ج
والحششرب، الدارة فششي ثششاقب نظششر لهششم قادة وجاود يستدعي وهذا الصحيحة،

ممششا شيئا يستطلع أن يستطيع الباحث القارئ فإن أكثر الصورة أقرب وحتى
قبششل السششلمي المجتمششع لواقششع حقيقيششة معرفششة معرفته خلل من مقبل هو

نفس وجادت إذا نفسه التاريخ يعيد قد فإنه وبعدها، وخللها الصليبية الحروب
متطابقة. وليست هاهنا متشابهة والمعطيات المعطيات،

وهششو: كيششف إليششه الشارة تقدمت الذي السؤال وهي نقطة هنا - وبقيت د
ستجتاحه؟. التي الفوضى حالة الغرب سيعالج
عليه. الجاابة من بد فل مجتمعاتنا بواقع علقة له الجواب ولن

مششوارده وضششاقت الداخليششة، مشششاكله تضششخمت كلمششا أنششه الغششرب عششادة
وتزايشدت العمشل عشن العششاطلون وتزايشد بنائه، معالم واضطربت القتصادية،

المشششاكل يششوجاه يتقنهششا، ذكية بطريقة الغرب فإن والجريمة، اللصوصية حدة
وهششذا السششلمي، المشششرق فششي التقليششديين خصششومه نحششو استنفار حالة إلى

كسصصر كلمصصا والصصروما: (( وسششل عليه الله صلى الله رسول حديث مصداق
هششذا سيكسششر الششذي السؤال: من يبقى لكن ))،آخر قرن لها ذر قرن لها

القرن؟.

):2(  العالم في الجهاد حركات وجود موجبات
ينالعصصا فصصكن: آال العششالم فششي الجهششاد جاماعششات موجابششات عمششد ومششن

:الظالم وردع المظلوما، ونصرة ر)،ي(السإ
السششلم عليهششم للنبيششاءا يجششد الكريششم القششرآن في النبياءا لقصص المتمعن

كلمششة وهشي أل إليهشا، النشاس ويششدعون جاميعشا، حولهشا يلتقشون محورية قضية
ةمششمه قضششايا أو قضششية ويحمل يأتي كان النبي نأ كذلك نرى إننا ثم التوحيد،

ًا الخرى القضية هذه تشكل وكانت التوحيد، مع السششتجابة لموضششوع امتحانشش
إلششى داعيا توحيدلل دعوته مع كان السلم عليه فلوط عباده، على الله للوهية

بالضششراط والتبارز الذكران إتيان مثل المعروفة ةيالخلق الرذائل من التخلص
يفصص تونأوت{وتعششالى:  سششبحانه الششرب فيها قال التي وهي المجالس، يف

الستجابة لمدى المتحان تشكل التشريعية قضايالا فهذه ،}المنكر ناديكم
العالمين. رب تأليه ةيولقض التوحيد، لكلمة
وتكششررت ،السصصلما عليصصه موسإى عششن يراثكشش ميالكر نآالقر حدثنا دقو

الرسششل، مششن العششزم أولششي مششن وهششو يششم،ظالع النبي هذا عن القرآن أحاديث
أهششم ومن أخرى، مهمة ضاياق معها وحمل دعوته، مدار التوحيد قضية وكانت

نششيب إخششراج بهششا الباطلششة الرباب السلم عليه موسى نازع تيال القضايا هذه
َنصصا ُثّم{تعالى:  الطاغية: قال حكم من إسرائيل ْث ُموسَإصصى َبْعصصِدِهْم ِمصصْن َبَع
َنا ِت َيا َلى ِبآ ِئِه ِفْرَعْوَن ِإ َل َلُمصصوا َوَم َظ ُظْر ِبَهصصا َف ْيصصَف َفصان َبصصُة َكصصاَن َك َعاِق

ْلُمْفِسِديَن ّني ِفْرَعْوُن َيا ُموسَإى َوَقاَل ا َلِميَن َرّب ِمْن َرسُإوٌل ِإ ْلَعصصا ا
َلى َحِقيٌق َلى َأُقوَل ل َأْن َع ّلصصِه َع ّ ال ْلَحصصّق ِإل ْد ا ُكصصْم َقصص ُت ْئ َنصصٍة ِج ّي َب ِمصصْن ِب
ُكْم ّب َأْرسِإْل َر ِني َمِعي َف ِئيَل َب العراف.}ِإسْإَرا
َبا{تعالى:  القو ْذَه َلى ا ّنُه ِفْرَعْوَن ِإ ً َلصصُه َفُقصصول َطَغصصى ِإ ًنصصا َقصصْول ّي َل
ّلُه ّكُر َلَع َذ َت َنصصا َقال َيْخَشى َأْو َي ّب َنصصا َر ّن َنصصا َيْفصصُرَط َأْن َنَخصصاُف ِإ ْي َل َأْن َأْو َع

ْطَغى ِنصصي َتَخاَفا ل َقاَل َي ّن ُكَمصصا ِإ َأَرى َأسْإصصَمُع َمَع ُه َو َيصصا ِت ْأ ّنصصا َفُقصصول َف ِإ



ّبَك َرسُإول َأْرسِإْل َر َنا َف ِني َمَع ِئيَل َب ْبُهْم َول ِإسْإَرا ّذ ْد ُتَع َناَك َق ْئ َيصصٍة ِج ِبآ
ّبَك ِمْن َلى َوالّسلمُا َر َبَع َمْن َع ّت َدى ا ْلُه  طه.}ا

وهششارون موسى آمرا الشعراءا سورة في القضية هذه تعالى الله حكى ثم
َيا{السلم:  عليهما ِت ْأ ّنصصا َفُقصصول ِفْرَعصصْوَن َف َلِميَن َرّب َرسُإصصوُل ِإ ْلَعصصا َأْن ا

َنا َأْرسِإْل ِني َمَع ِئيَل َب }.ِإسْإَرا
نششيب إخششراج قضششية مششواطن، ثلثششة فششي الكريم نآالقر حكاها قضية فهذه
ي الطاغيشة، فرعشون حكشم من المعذبين إسرائيل ي هاهنشا كشذلك وه هشذا ف
والسشرى المسشاجاين إخششراج قضشية القشدر؟ عظيمشة مهمشة، قضششية العصشر،

لمرتدين. ا سجون ومن والشرك، الكفر أهل سجون من والمعتقلين
الموحششدين، ضششد الطغششاة يمارسششها يالششت العذاب صور إحدى هو والسجن

ِئْن َقاَل{فرعون:  لسان على تعالى قال ْذَت َل ّتَخ َلًَها ا ْيصصِري ِإ ّنصصَك َغ َل َلْجَع

ِنيَن ِمْن ْلَمْسُجو ْذ{تعالى:  وقال الشعراءا،} ا ِإ ُكُر َو ّلِذيَن ِبَك َيْم َكَفصصُروا ا
ُتوَك ِب ْث ُي ُلوَك َأْو ِل ُت ُكُروَن ُيْخِرُجوَك َأْو َيْق َيْم ُكصصُر َو َيْم ّلصصُه َو ّلصصُه ال ْيصصُر َوال َخ

ِكِريَن ْلَما لنفال.}اا
لةنشششزم رفعهششمأو قششدرا النششاس أعظششم وهششم النبياءا، على بديعة نكتة وهنا
السششلم عليششه فموسى ،يوالتخف الهروب هو الفعل هذا بربهم، الناس وأوثق
ًاخ{ المر أول مصر من خرج علششى إسششرائيل بنششيب خششرج  ثششم}يترقب ائف
وسششلم عليشه اللشه صلى محمد خروج وكذلك وقومه، فرعون عيون من وهدة

فششي قادحششا الصششنيع هذا عتبري ولم وبطشها، قريش من خوفا متخفيا مكة من
هششذا قششولأ وعظمتهششم، وعصششمتهم رجاولتهم في خادشا أو النبياءا، هؤلءا حق

السششلمية الحششزاب قششادة بعششض نأ مششن عتسششم مششا علششى تنبيهششا الكلم
ليششهع لقبششضل الطششاغوت جانششد حضر وقد الهرب عليه عرض لما الديمقراطية

 أنششاوقششال: وجاششوده، لشششرعية خادشششا واعتبره الفعل، هذا أنف بهزح مقر في
أن وترفششع أنششف كششذلك ولعلششه أهششرب، حششتى لصا ولست شرعي حزب رئيس

الطششاغوت، جاند عليه يقبض ل حتى الشباك من ليخرج بهتمك من بحبل لىيتد
السششلمي العمششل قششادة أن علششى تششدل فهششي ك،ششش ول مصيبة ةيالنفس وهذه

الرجال نفسية أو المقاتل، لجاالر ةينفس عن الناس بعدأ نم هم الديمقراطي
والباطل. الحق بين الصراع لطبيعة الواعي

ونسششجوال والمصششلحين، الششدعاة ردع فششي الطغششاة أسششاليب أحد فالسحن
لششه يكششن لششم مششاب وعربد الن الكفر تبجح وقد فيها، حدينالمو بكثرة تعج نآال

لءاؤهشش لشردع والكشوني الششرعي السششبيل وهش فمشا اليشام، مشن يوم في مثيل
لءاؤهشش خششراجإل ينوالكششو الشششرعي الطريششق هششو غيهم؟! ومششا عن المجرمين
تعالى. الله سبيل في الجهاد شك ول نهإ الطغاة؟ معاقل من المساجاين

اللششه صششلى لقششوله وقششع حيششث المسلمين على شرعي واجاب العاني وفك
.1))ضالمريصص وعصصودوا الجصائع، طعمصصواأو نيالعا فكوا: ((وسلم عليه
قششال وبششه الكفايششة علششى واجاب السير ل: فكاكطاالب ابن جر: قالح ابن قال

رجال أسششتنقذ نأعنششه: (ل اللششه رضششي الخطاب بن عمر . ويقولهش.ا.2الجمهور
بشن الحجششاج أن العششرب). وروي جازيششرة مشن إلشي أحششب الكششافرين يششديأ من

امششرأة بسبب وذلك شديدا، غضبا السند في واليه على غضب يالثقف يوسف

عنه. الله رضي موسى أبي عن البخاري رواه-   1
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المتواصششلة، شالجيششو فجهششز السششند بلد إلششى دخلتأو المسلمين من أسرت
1ومدينتها. هلهاأ إلى وردها المرأة استنقذ حتى الموال بيوت وأنفق

المسلم. وأخيه المسلم نبي الولءا صور من صورة المسلم العاني وفك 
والخيششال، الوصششف يفششوق شششيءا هششو السجين المسلم يعانيه ما نأ وليعلم

خششارج هنششوأ الرض، مششن يمنفشش هأنكشش السششجين يعششدون كانوا قديما منهأ حتى
الشاعر: الحياة. يقول

الدنيا من هذا جاء وقلنا  عجبنالحاجة يوما السحن جاءنا إذا
لتعششذيب الوحشششية الساليب من ابتكرت المعاصرة يطانيةشال والحضارة

فششي محبششوس رجاششل مجششرد اليششوم سجين وليس الخيال، وقيف شيئا خصومها
علششى يمارسششون ولكنهششم شششديد، عششذاب سالحب هذا مجرد أن مع فقط، جاب
هششذا علمنششا فششإذا يششم،لع بششه الله ما القهر وصنوف العذاب لوانأ السجين هذا

لءاؤهشش تخليششص فششي المششة عششاتق علششى الملقششى الشششرعي الششواجاب لنششا تششبين
السششارى) ي(أ اسششتنقاذهم زي: يجبلجوا "القوانين" لبن في جااءا السارى،

2بالمال. الفداءا عليهم وجاب عنه المسلمون زجع فإن قتال،بال الكفار يد من

القبرصشية"، "الرسشالة ب اةمالمسشش الماتعشة الرسشالة فشي يميةت ابن قال
ينبويشش عنششده، المسششلمين أسارى إلى حسانإال إلى رصقب صاحب فيها يدعو
يشوم ةمششالذ أهشل وأسششارى بششل مينلسششلما أسارى استخلص في الجاد سعيه
إطلق فششي التتششار طبتاخشش لمششا أنششي كلهششم النصششارى عرفششت قال: وقد ذاك،

طلبششه بعشدها بيشن ثششم المسلمين، بإطلق قازان... فسمح وأطلقهم السرى،
مة.ذال أهل أسارى إطلق في

ى الملقشى الشواجاب مشدى تشبين وغيرها النصوص هذه ي المسشلمين عل ف
والمرتششدين، المشششركين سششجون مششن والمسششاجاين المعتقليششن أسارى طلقإ

وعفششافهم طهرهششم الطششاغوت منهششم نقششم الششذين الموحششدين عششدد بلششغ ولقششد
مششن المساجاين عدد لوحدها مصر ففي الكبيرة، العداد تعالى بالله منهمايوإ

ألششف خمسششين مشن ثرأكش المصري الطاغوت سجون في المسلمة الجماعات
حششتى يخششرج منهششم الواحششد يكششاد مششا الذين الشباب أولئك على علوة ،سجين
وهششي مهمة، نقطة وهنا أخرى، مرة وتعيده طة) الشركر(ش مسالحة تدركه

مسششالحة لششىإ نفسششه تسششليم عششدم إلششى يسعى أن عليه المجاهد المسلم أن
لإو منهششم يفشر أن جاهشده يسشعى أن عليششه بل بلدنا، في الملعين المشركين

يقتل. حتى فليقاتل

والبتلء: والحبس السإر

يريالتغ في مذاهب
الشداخل ممدوحششة، مرتبشة هشي وهل ؟يللداع ضرورية ةلمرح السجن هل

المرحلة؟. هذه بدخول غيره من ريخ فيها
قششال والبتلءاات، بالمخششاطر محفششوف الششدعوة طريششق أن فيه شك ل مما
ّناُس َأَحِسَب{تعالى:  ُكوا َأْن ال ْتَر ُلصصوا َأْن ُي ّنصصا َيُقو ُنصصوَن ل َوُهصصْم آَم َت ُيْف
ْد َلَق ّنا َو َت ّلِذيَن َف ِلِهْم ِمْن ا ْب َلَمّن َق َيْع َل ّلُه َف ّلِذيَن ال َدُقوا ا َلَمصصّن َصصص َيْع َل َو

ِبيَن َكاِذ ْل المششر، مششن بالجديششد للنششاس تيأيشش يالششداع لن العنكبششوت. ذلششك }ا
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وطريششق، جنهشش مششن عليه هم ما ويسفه بل وإيلفهم، عوائدهم لترك ويدعوهم
عقائششدهم، وعظششائم مهمسششلمات فششي يطعششن هنششل الناس، على كبير أمر وهذا
الصششفوف، تتميششز البتلءا هششذا وبسششبب وعنششف، بقوة يجابه يالداع فإن ولهذا

يعششرف فششالبتلءا تزويششر، أو لبششس دون الحقيقيششة متهمقاما إلى الناس ويفيءا
َنا{تعالى:  قال للصابر، والبقاءا الناس، مقامات ْل ْنُهْم َوَجَع ِئّمًة ِم ُدوَن َأ َيْهصص
َنا َأْمِر َبُروا َلّما ِب ُنوا َص َكا َنا َو ِت َيا ُنصصوَن ِبآ - تيميششة ابششن السششجدة. قششال}ُيوِق
يمنششع . فالصششبرهشششالمامششة.ا. تنال واليقين رها: بالصبريتفس - في الله رحمه

،أالخط من تحصنانه تانوق له فالداعي والقنوط، اليأس يمنع واليقين التهور،
القششادم، الموعود على يقين ر،صبال وهي ثهيتر وقوة اليقين، وهي تدفعه قوة

وهششي الششدعوات، كششل فششي ظاهرة والمتحان والبلءا الواقع، البلءا على وصبر
أتبششاع أو النبياءا فليس بباطل، أم بحق تمردهم كان سواءا المتمردين، تكتنف
للنششاس أتششى مششن كششل بششل دعششوته، سبيل في العنت لقي من فقط هم النبياءا
النبيششاءا تعب أن هو الباب هذا في غيرهم من الحق أهل يميز ما ولكن بجديد،

ِلَك{ الله سبيل في هو وأتباعهم ّنُهْم َذ َأ ُبُهْم ل ِب ٌأ ُيِصي َول َنَصصصٌب َول َظَم
ِبيِل ِفي َمْخَمَصٌة ّلِه سَإ ُئوَن َول ال َط ًئا َي ِط ُكّفاَر َيِغيُظ َمْو ْل ُلوَن َول ا َنا َي

ُدّو ِمْن ْيل َع ّ َن ِتَب ِإل ِلٌح َعَمٌل ِبِه َلُهْم ُك وبششال فتعبهششم غيرهششم وأمششا }،َصا
قششال وكمششا ،}ميصصةحا نصصارا تصصصلى ناصبة عاملة{تعالى:  قال كما عليهم

اللصصه سإصصبيل عن ليصدوا أموالهم ينفقون كفروا الذين إن{تعالى: 
كفصصروا والصصذين يغلبصصون، ثم حسرة عليهم نوكت ثم انهفسينفقو

لن الششدعوات مسششيرة فششي ظاهرة فالبتلءا النفال،}يحشرون جهنم إلى
جعلنصصا لكوكذ{تعششالى:  القشش لوليائه، الله نصرة مظاهر من العداءا وجاود
مظششاهر مششن ومظهششر النعششام،}والجن نسلا شياطين عدوا ينب لكل
تششدافعهم وكششذلك كونيششة، سششنة النششاس . واختلفالمنتقمتعالى:  الله اسم

بحصششول الطرفين بين والمعادلة إليها، يسعى التي أهدافه واحد لكل ليتحقق
مششن عامششل وهششو إل إلهششي أمر من وما القرآن، في مبسوطة والهزيمة النصر

الهزيمة. عوامل من عامل إل للشريعة مخالفة من وما النصر، عوامل
بمششا يهششدد الششتي العششذاب صور من وصورة البتلءا، مظاهر حدىإ نسجوال

اتخذت لئن{السلم:  عليه موسى مهددا فرعون قال كما الخر، طرف كل
إحششدى كششان  الشششعراءا. وقششد}المسصصجونين مصصن لجعلنصصك غيصصري إلها

يمكصصر وإذ{وسلم:  عليه الله صلى الله لرسول ابهعذا في يشقر اختيارات
النفششال. لن}يخرجصصوك أو يقتلصصوك أو ليثبتصصوك كفصصروا الصصذين بصصك

،النسششان رادةإل تقييد فهو والبدني، النفسي العذاب صور من صورة السجن
وأتعششب أشششق يللداع لنسبةاب هو ثم ،وإنسانيته مدنيته ممارسة من له ومانع

هششو الششداعي فعمششل وته،لششدع يحتششاجاه الششذي والمحيط الداعي بين يفصل لنه
دعوته رادلف وترقية لدعوته، أتباع وكسب الخير، وتعليمهم الناس، في النور
محيطششه عششن الداعي ليعز أنه إذ كله، هذا من حرمان فالسجن الطريق، في

والكسب. التأثير من ليمنعه
ةنسشش وتمششت الله، إلى يدعون الدعاة بدأ حيث المعاصرة الغربة هذه وفي

اغوت ومل الباطل، وفريق الحق فريق بين المدافعة ،بالشدعاة السشجون الط
مجموعششات دخلششت أن الولى التجربة كانت ،الن لىإو البتلءا صور وتكررت

السجن؟. فيهم صنع فماذا السجون،



ووقششع، انتكششس عضششهمبف فيه، الداخل بلون لونه تشكل وعاءا السحن نكا
وهششو السششحن مششن خششرج الغلششب ولكششن هششا،ب بهؤيشش ل لةق لبالغ على وهؤلءا
مليئشة ةيششكربلئ مشذكرات اسنشلل ليكتب جوخر والعذاب، اللم ذكريات يحمل
وأن نحششوه، القششراءا عواطششف يستدر نأ فيها واصف كل حاول والنواحا بالبكاءا
النوع هذا يمثل السلمية المكتبة داخل أدب وجاد وقد عليه، شفقتهم يكسب

تعليششق هششو هششذا مششن القصششد وكششان ،يالكربلئ حاوالنوا البكاءا من الفنون، من
مششن يخششرج ولششم وضرب، عذب قد هذا بأن الصدور ة) علىسم(الو النياشين

مششن القششادم للجيل زادا تكون دراسات أو دراسة المبتلى الصف هذا من الن
صششاحبه فيخششرج يثمششر أو يعصر، أو يكسر، أن اإمبلءا:  فالسجن التجربة، هذه
فتششترقى النفششس، وشششوائب الفكششار، شششوائب الشششوائب، كششل من منقى منه

إل يمششدحا ل نحفششالممت وتربيتهششا، تطورهششا فششي نفسه وتنصقل المرءا، مدارك
فقششد مرغوبششا، ممششدوحا نفسه في هو حيث من ل منه، المرءا استفادة قداربم

وقششد خلششق، وسششوءا وعمششاءا جاهل دخششل كمششا منه يخرج وقد فيه، المرءا ينتكس
مظششاهر مششن الحياة به تمر ما لىإ ونظره المرءا بحسب هذا وكل فيه، ييرتق

ليكششون المششرءا يطلبششه بالششذي هششو ول مدحيششة، مرتبششة السجن فليس وظواهر،
التجربة. هذه من المرءا اكتساب مقدار إلى ينظر ولكن أقاربه، بين الفضل

ارصصصأن ) عنصصد اليوسإصصفية المدرسإصصة ( أو السصصجن
الول: آدما ابن مذهب فلسفة

- نسششبة اليوسششفية بالمدرسششة السششجن تسششمية علششى الباحثين بعض جارى
السششجن أهميششة عن شيئا لنا يحك لم القرآن أن - والحق السلم عليه يوسف

كششانت - إن المدرسششة هششذه أثششر عششن شيئا الن يذكر ولم السلم، عليه ليوسف
هو: نآالقر به اهتم الذي بل السلم، عليه يوسف - على مدرسة

ولششم السششجن، فششي اللششه إلششى بالدعوة اشتغل السلم عليه يوسف  - أن1
أنظششار ليششوجاه المششور أصششغر يستغل كان بل المهمة، هذه نع السجن يشغله

عليششه يوسف لسان على تعالى قال وتوحيده، الله هتألي إلى معه السجن هلأ
َبِي َيا{السلم:  َباٌب الّسْجِن َصاِح َأْر ُقوَن َأ َفّر َت ْيٌر ُم ّلُه َأْم َخ ُد ال َواِحشش ْل ّهششاُر ا َق ْل َمششا ا
ُدوَن ُب ْع ِه ِمْن َت ِن ّ ُدو ًءا ِإل َها َأْسَما ُتُمو ْي ُتششْم َسششّم ْن ُكْم َأ ُؤ َبششا ّلششُه َأنششَزَل َمششا َوآ َهششا ال ِمشْن ِب
َطاٍن ْل ْكُم ِإْن ُس ْلُح ّ ا ِه ِإل ّل ّ َأَمَر ِل ُدوا أل ُب ْع ّ َت ُه ِإل ّيا ِلَك ِإ ّديُن َذ ّيُم ال َق ْل ِكششّن ا َل َثششَر َو ْك َأ

ّناِس َلُموَن}يوسف. ل ال ْع َي
حيششن وذلششك السششحن مششن المبكر الخروج السلم عليه يوسف  - محاولة2
َقاَله: {لصاحب قال ِذي َو ّلشش ّنشُه َظششّن ِل ُهَمششا َنشاٍج َأ ْن ِنشي ِم ُكْر ْذ َد ا ْنش ّبششَك ِع ُه َر َأنَسشا َف

َطاُن ْي ْكَر الّش ِه ِذ ّب ِبَث َر َل َع الّسْجِن ِفي َف ِنيَن ِبْض يوسف.}ِس
لسششان علششى تعششالى قششال السششجن، مششن أخرجاششه أن تعششالى للششه  - حمده3

ْد: {السلم عليه يوسف َق ْذ ِبي َأْحَسَن َو ِني ِإ يوسف.}الّسْجِن ِمْن َأْخَرجَا
وتغييششر المواقف تبديل - على منه بد ل كان - إن السجن دخول  - قبوله4

َلّي َأَحّب الّسْجُن َرّب َقاَل{ المبادئ ِني ِمّما ِإ َن ُعو ْد ِه َي ْي َل }.ِإ
مدرسششة، السشجن يكششون نأبشش يتعلشق ءايش فيها ليس وغيرها المور وهذه

أن فيششه شك ل مما ولكن غيره، عن المرءا ابه يتميز شهادة منها المرءا يتخرج
يصبر. ولم دخله ممن رهيغ من خير فهو فصبر المتحان هذا دخل من

معاصششرة، حديثششة مدرسششة هنششاك أن هنششا نششذكر أن عليه التنبيه ينبغي ومما
المدرسششة هششذه القششرون، خيششر منهج مع شيءا في تلتقي ل النسب، مقطوعة



البتلءا تششبرير فلسششفة علششى يقششوم ولقال هذا وعمدة القول، غريب إلى تدعو
وكان ويعاديه، افعهيد أو بنفسه، منه للخروج يسعى ل أن المرءا على كطريق

الول" للسششوري آدم ابششن "مششذهب يسششمى ابتششك المدرسششة هششذه قطششر أول
القطششر تتششابع ثششم ،بين بن مالك مدرسة من نفسه ديع وهو ،يدعسإ جودت

بي.جال المحنة" لخالص "ظاهرة هسما خرآ كتاب المذهب هذا عمد من فكان
لششىإ تقششدمها وعششدم السلمية الحركة سقوط سبب المدرسة: إن هذه تقول
وانتهاجاهششا خصششومها ضششد للعنششف الحركششة نششيتب هو أهدافها نحو جاديدة مواقع
نأ المششبرر مهالخصششو عطششىأ والسششرية للعنف الحركة يفتبن السري، العمل

التالي: هي زقأالم هذا من للخروج المثلى والطريقة عليها، يوتقض ابهتضر
وأن خصششومها ضششد الصششدام نفسششية عششن السششلمية الحركششة تبتعد  - أن1

ِئْن{ :له قال نيح أخيه مع الول دمآ ابن لتعام كما معهم تتعامل َبَسطَت َل
َلّي َدَك ِإ ِني َي َل ُت َتْق َنا َما ِل َباسِإٍط َأ ْيَك َيِدي ِب َل َلَك ِإ ُت ّنصصي َلْق ّلصصَه َأَخصصاُف ِإ ال
َلِميَن َرّب ْلَعا ّني ا ُد ِإ َء َأْن ُأِري ُبو ْثِمي َت ِإ ْثِمَك ِب ِإ ُكوَن َو َت َأْصصصَحاِب ِمصصْن َف

ّناِر بطريقششة اججششالحت إلششى وصششل حششتى المششذهب لهذا اججالحت وتطور}. ال
النجليز. خصومة ضد غاندي
جاماعيشة حالشة لىإ سبيل السحن من تجعل أن السلمية الحركة  - على2

خرين.آال إلى الفكرة مد يتم خلله ومن ةوالتربي التثقيف يتم ابه
تلششو العقششاب سششيمارس الخصششم التاليششة: أن صةالخبال يةلنظرا هذه هيتنت

يششدرك أن وبعششد الجميششل، وبالصششفح الششرد، في بالسلبية إل يحابه ولن العقاب
يويششول السششلحا ويلقى الندم عقدة نفسه في ثورتس عليه ترد لن كأن الخصم
الموعود... النصر سيقع وحينئذ منهزما،

ول نبتششت الششتي الحادثششات من وهو الزمان، هذا في القوال غرائب من نإ
يشدعو غريشب، - مشذهب كشافر أو مشؤمن - سشلف التاريخ في سلف لها يعرف

والعنششف السششرية، وأهمهششا ووسششائله العنششف نبذ إلى يدعو القول، من للعجب
ار:يالت هذا والقتال. يقول الجهاد به والمقصود

أو أهششدافها علششى الهحصششو وعششدم السششلمية، الحركششة انتكاسششة سششبب إن
الحركششة تبنششت فحيششث للعنششف، السششلمية الحركششات تبنششي هو منها، القتراب
أن فلششو عليهششا، جاهششازإوال ابهلضششر رربالمشش الخصششوم أعطششت فإنهششا العنششف

واحتملششت ،ياليششد وكششف بالصششبر الدولششة عنششف واجاهت السلمية الجماعات
المسششلمين علششى العششذاب تلششو العششذاب ممارسششتها بعششد الدولششة فششإن الذى،

وصششول سششيكون وبعششدها جاانبا، السلحا يستلق وبعدها الندم، بعقدة ستصاب
ميسورا!. سهل الحكم إلى السلم

كتششاب وصششاحب المعاصششر المششذهب هششذا إمششام  (وهششو:يدعسشش جاششودت الق
":الول آدم ابن "مذهب

من يصدر الذي العنف ونتقبل أشكاله، ميعبج العنف نمارس ل أن - أؤكد أ
على بصبرنا العنف ممارسة من يملون نجعلهم وأن مفتوحة، بصدور الخرين
ل{تعششالى:  بقششوله العنششف نقابل وإنما عنف، يأب العنف مقابلة وعدم تحمله،
وأقيمصصوا أيصصديكم كفصصوا{تعششالى:  وبقششوله ،}واقصصترب واسإصصجد تطعه

أنصصا مصصا يلتقتلنصص يصصدك إلصصى بسصصطت نئصصل{تعششالى:   وبقششوله}الصلة



نقابششل ذابهش ،}العالمين رب هلال أخاف ينإ لقتلك ليكإ يدي بباسإط
. هش. ا.1العالم
وخاصششة والسششلحا، الجيششش مششن ائيانه ونتخلص نقلص أن فورا ي- ينبغ ب
. هش.ا.2المتطورة حةالسل
المم. يرتحر سبيل في عقبة والسلحا ش- الجي ج
هششو السششلم صششور وأفضششل السششلم، يتبن السلمية الحركة على  - يجب2

نرفششض ل أن يينبغشش سششعيد: نحششن جاششودت يقششول ة،يششالغرب ةالديمقراطيشش
لن والعلم، المعرفة بنشر ذلكو فعالية، انزيده أن يينبغ وإنما الديمقراطية،
حششل عششن فسششتعجز فششي ومعرفششة علششم وراءاهششا يكششن لششم إن الديمقراطيششة

. هش.ا.3المشكلت
إن السششلمي الحكششم إزالة لىإ دتأ لو حتى بالديمقراطية نقبل أن وعلينا

سششيفعل مششاذا هششو هنششا بششه أذكششر أن أريششد سششعيد: الششذي دتوجاشش وليقششوجاششد. 
هششذا مقراطيششة؟ديبال مششارةإال يخسششرون أوادبشش إذا المسششتقبل في المسلمون

بالديمقراطية؟ الحكم ترك نقبل هل ،؟سنفعل ماذا البال في يكون أن يينبغ
يل: ينبغششقائ ؟... ويواصليبالكراس ىالسكار الن يعمله الذي مثل رينص أم
.4 خل... ا}ذيتموناآ ما على ولنصبرن{تعالى:  قوله ونتذكر نصبر أن

سعيد: جاودت لالدين. يقو لعداءا عداوة فيها كلمة أو إشارة أي  - ترك3
أن وعلينششا لينششاإ يسششيئون الششذين مششع بالقسششط وقششوامين للششه داءاهش نكون أن

حششتى عليششه، بالصششبر ونتواصى بذلك، ونتواصى كذلك، نكون أن أنفسنا ندرب
ر،يالتفسشش فششي نششافاختل وإنمشا عليهششم العدو لفظ نطلق أن حاجاة في لسنا أننا

للضصص يفصص أو هصصدى لعلصصى اكميإ وأ وإنا{نقول:  أن علمنا تعالى والله
 5.هشا.}بينم

السششجون إلششى بالذهاب وذلك التحدي تقبل أن السلمية الحركة  - على4
عليه: العتراض وعدم ذلكب والرضا

خشالص ورتالششدك وهششو سششعيد جاششودت لتلميششذ المحنة ظاهرة كتاب - انظر أ
و.جكن بيجال

فشي النشاس علشم لنشه المسجد من واحد خذأ سعيد: إذا جاودت - يقول ب
.هش.ا.6السجن ونقبل التحدي، ونقبل كانهم أفلنمل المسجد،
بششل المسجونين، عن فراجإبال نطالب ل رب،نه ل نضرب، كذلك: ل ويقول

 7.هشالسحن.ا. لىإ أيضا نحن ذونايأخ أن لبانط
جاودت يقول العقل، وإنما والسنة بالكتاب الستدلل أو ماالهتم  - عدم5

أو اللششه، أو النفششس، الكلمششات: الششروحا، قعقعششة نششيترهب أعششد ملشش نيسعيد: إن
نششييع الجملششة هششذه قبششل السياق، حسب (وهي وفلن فلن قال أو الرسول،

الفهم؟ يحصل وكيف لنا، ثيحد ماذا نتحدث أن الرسول) نريد قال الله، قال
إلششى انتقلششت وكيف ؟الفهم يحدث وكيف فهمناه، أننا فهمناه ما نعرف فيوك

فششي المسشلم الشششباب إلشى موجاهششة رسالة ) - وهي2  ص43 (عدد فانظروا سلسلة-   1
الجزائر.
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إلششى لنعششد رض،ألا فششي ولنبحث السماءا، عن الحديث من دعونا الفكار؟ هذه
 1.هشالفطرة.ا. على المولود نسانإال

الكششون حششوادث نفششس وإنمششا القششرآن، ليششس سششيعلمنا الششذي ويقششول: إن
 2.هش.ا.ستعلمنا التي هي خوالتاري

 3.هش.اءا.يالش أو الحدث إلى ةالعود وإنما الكتاب ليس قول: فالمرجاعيو
كششان لششو حششتى عنهششا يقششال كلم من نفسها على أدل ما صخرة ويقول: إن

 4.هش.ا.الله كلم
وأن بتكششم،ثي أن اللششه لأيقول: نس خرافية، نهاأب بالقتال الله أوامر ويصف

أوامششر (أي الخرافيششة للوامششر تستسششلموا ل وأن أيششديكم، من مماالز لتفي ل
 5.هشا. تعبيره) حسب العنف

.هشللعقل.ا. دجأس له: أنا قال الخوة لحد بيجال خالص مع لقاءا وفي
ينالكششو الخلششق وليششس الشششرعي، المششر معششرض في سعيد جاودت وكلم

فانتبه.
- من بالصبر والرضا اليدي كف مدرسة المدرسة، هذه أفكار خلصة هذه

-."المحنة "ظاهرة كتاب لىإالول"..  آدم ابن "مذهب كتاب
الغثاءا هذا مامأ يالسن المسلم لذهن يقفز ما أول : فإنعليهم الرد أما

عبيششد بن لعمرو ذكر  أنه"العتدال ميزان" في بيالذه التالية: ذكر القصة هو
عششن وهششب بن زيد عن العمش رواه هواه، يخالف المعتزلة) حديثا أئمة (من
عتسم عمرو: لو فقال ،وسلم عليه الله صلى النبي عن مسعود بن الله عبد

ولششو صششدقته، لمششا وهششب بششن زيششد من معتهس ولو لكذبته، هذا يقول العمش
عليششه الله صلى الله رسول عتسم ولو قبلته، لما يقوله مسعود ابن عتسم

لقلششت: ليششس هششذا يقششول وجاششل عز الله معتس ولو لرددته، هذا يقول وسلم
فهششم معهششم، نبششدأ أين من ندري ل القوم . فهؤلءاهشميثاقنا.ا. أخذت هذا على
وهششم الله"، كلمات كانت لو حتى الكلمات ترهبهم ل"سعيد:  جاودت قال كما

يعرفه لم شيئا اكتشف قد أنه صرحا قد بل السلف، لكلم احترام أي يكنون ل
نزم في سواءا المسلمين سعيد: إن جاودت يقول عنهم، الله  رضي الصحابة

 6.هشجايدا.ا. هذا يفهموا لم الن أو ذر أبي
مششابو ،8نششيالخمي فعششل  ومما7غاندي. فعل ماب الطائفة هذه احتجاج وعامة

هششو هششذا لن ،المغربية سانإحوال العدل جاماعة إمام ياسين السلم عبد فعل
كمششا القششرآن هششو عجاششالمر وليس امرجاع يعد أن يينبغ الذي ءايالش أو الحدث

قششد البدعششة لن دةوعشش لهششم يرجاششى ل القششوم فهششؤلءا إذن سعيد، جاودت يقول
صششلى اللششه لورس وصدق بصاحبه، الكلب داءا يستحكم ماك فيهم تستحكما

إلششى السششهم يرتششد ىتحشش لسلما إلى يرجاعون قال: ((ل حين وسلم عليه الله
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ة.المحن ظاهرة لكتاب الثانية الطبعة مقدمة-   7
.43 عدد فانظروا وسلسلة المحنة، ظاهرة-   8



ءايالششش ضبع علوق من بد فل عاد وإن بدعته، عن يالبدع يعود فل. 9فوقه))
الرشاد. سبيل إلى يالهاد لهوال العلم، من اصخ بنوع إل منها يخرج ول فيه

ئكمبننصص هصصل لقصص{تعششالى:  ولهقشش معهششم المششرءا يتششذكر القششوم لءاؤوهشش
وهصصم الصصدنيا الحيصصاة يفصص سإصصعيهم ضصصل نالصصذي عمال،أ بالخسرين

وليعلششم م،ئمتهششأ فششي قادنششااعت هششو هششذا ،}صنعا يحسنون نهمأ يحسبون
اهمسششم أمثششالهم فإن ولذلك الهوى، عين هو يزعمونه الذي العقل أن الناس

والمنطششق، العقششل هششلأ أنهششم زعموا وإن الهواءا، صحابأب قديما السنة أهل
وإل الحششق، اتباع على وليس والتشهي، النفوس رغبات ىعل أمرهم مدار لن
فلن قششال أو الرسششول أو الكلمات.. الله نيترهب تعد لم قولهم: أنا معنى فما
فلن؟. قال أو

بصصصورة والنقصصل الول: العقصصل آدما ابصصن مصصذهب
معاصرة

هششو والنششص نششياليقي هششو العقل أن قديما الهواءا أهل قول بين الفرق ما 
حششوادث نفششس وإنمششا الكتششاب ليششس سششعيد: فششالمرجاع جاششودت وقول ،يالظن

وكذبا. راءافتا أشد قوله والتاريخ. بل الكون
فنرجاو الهوى، دخله إل مفصل منهم قبي لم أنه هؤلءا في اعتقادنا كان إذا

اللششه كلمششات من خوف بعض أو الخير، بعض فيه يبق من مع حديثنا يكون أن
لئن{تعششالى:  قوله من بدءاا الشرعية متهاجااجتحا عمد على وسنأتي تعالى،

ودينه؟. الله شرع في هي كيف لنرى الية، خل ا}... يدك إلى بسطت
آدم: ابششن لسششان علششى تعالى بقوله استدللهم يالبدع التيار هذا حجج من

ِئْن{ َلّي َبَسطَت َل َدَك ِإ ِني َي َل ُت ْق َت َنا َما ِل َباِسٍط َأ ِدي ِب ْيَك َي َل َلَك ِإ ُت ْق ّني َل ّلَه َأَخاُف ِإ ال
َلِميَن َرّب َعا ْل ّني ا ُد ِإ ِري َءا َأْن ُأ ُبو ْثِمي َت ِإ ْثِمَك ِب ِإ ُكوَن َو َت ِر َأْصششَحاِب ِمْن َف ّنششا ِلششَك ال َذ َو

ُءا ِلِميَن جَاَزا ّظا مشذهب أن علشى اليششة ذهبهش واحتجشش). وا69-ش  68(  المائدة}ال
عنششه، اليششد كششف بششل ءاهاإيذ أراد من صد عدم هو السوي النسان في الفطرة

ثششم العقل، إلى والحتكام جاانبا السلحا ترك إلى المعتدي الخصم سيدفع مما
كله وهذا بخصومه، شالبط وعدم الندم إلى ستدفعه التي الخير كوامن ارةإث

هششو هششذا التتششار، هششذا يعتقد كما السلم وهو والصواب، قللح العاقبة سيجعل
"ظششاهرة الول" وكتششاب آدم ابن "مذهب سعيد جاودت كتاب يريده ما خلصة

إلشى المبششدأ هشذا فشي عقلنشي أنششه التيشار هششذا . ويزعملبيجا المحنة" لخالص
البيششاني التفسششير إلششى ليششس المنهششج هششذا صششواب فششي يحتكششم نهأو مشاشه،
العقشل وأن والواقشع، التاريشخ إلشى أو طشرةالف إلشى ولكشن ) للقرآن، (اللغوي

ومرض وخرافة، لجاه لفهخ وأن المنهج هذا بصواب الجميع تلزم ومقتضياته
ض في والقوة السلحا إلى امحتكلل ليفكر المرءا يدفع ،يعصب الخصشومات ف
مششن غيششره أو السششلطة علششى القششابض سششواءا الفكريششة، المذاهب أصحاب بين

المقهورين. الخصوم
تتششدافع وكلهششا طششرق، عششدة لششه القرآنيششة اليششات بهذه احتجاجاهم على الرد
مع بها يتعامل التي أصوله التيار هذا في الغريب ولكن والتدليل، القوة بنفس

وأن والسششنة، الكتششاب مأخذه الشرعي الحكم أن أجامعت قد فالمة الوحيين،
فهمششه وقواعششد المصششدر هششذا تفسير فأصول العربية، باللغة نزل المصدر هذا

فششي إليهششا يحتكششم قواعد من هناك وليس اللغة، هذه وأصول قواعد إلى تعود

بعدها. ) وما12/295 ج( الباري فتح انظر-   9



إدخششال مششن الغزالششي حامششد أبششو أحدثه ما إل العربي، البيان قواعد سوى ذلك
وشششنعوا عليششه، العلمششاءا عاب وقد الستنباط، أصول إلى المنطق علم قواعد
الصشلحا بشن عمشرو أبششو المشام نكششارة أششدهم وكشان هذا، صنيعه على القول

تنزيششل علششى مجمعششة المششة فششإن ذلششك قبششل وأما تعالى، الله رحمه الشافعي
اللششه - رحمششه الشششافي المام قال العربي، البيان أصول على والسنة الكتاب
متشششعبة لمعششان جاششامع اسششم "الرسششالة": البيششان العظيششم كتششابه - في تعالى

خششوطب لمن بيان أنها المتشعبة المجتمعة المعاني تلك في ما فأقل الفروع،
أشششد بعضششها كششان وإن عنششده، الستواءا متقاربة بلسانه، القرآن نزل ممن بها

 1العرب.ا.هش. لسان يجهل من عند ومختلفة بعض، من بيان تأكيد
الششوحي، فششي البيان أنواع تفصيل في الله رحمه الشافعي المام شرع ثم

أقسام: إلى وقسمها
لغيره. يحتاج ول نصا لهم أبانه  - ما1
السنة ) وبينت أصله أجامل بمعنى  هنا (وأحكم بكتابه فرضه أحكم  - ما2

-. هيئته - أي تفصيله
محكم. نص الكتاب في به يأت ولم وبينته السنة به أتت  - ما3
فششي طششاعتهم وابتلششى طلبششه، فششي الجاتهششاد خلقششه علششى الله فرض  - ما4

الجاتهاد.
أدلششة منهششا واسششتخلص واحششدة، واحششدة النششواع هششذه تفصششيل في شرع ثم
والقياس. والجاماع والسنة الكتاب وهي الشرعي الحكم

ومششن الظاهريششة، تنكششره الششذي هششو البيششان أقسششام من الرابع القسم وهذا
بيششن أي بينها، فرق ل واحدة الدللة في البيان مستويات أن حكموا به جاهلهم

السششنة دائششرة توسششيع فششي النششاس واختلف اجاتهششادا، يعلششم ومششا نصششا يعلم ما
وآرائييششن، أثرييششن بيششن النششاس تفششرق التي هي بها الخذ في الشروط وتقنين
دائششرة تتسششع وبهذا بها، الخذ قل كلما السنة على أكثر ضوابط وضعت فكلما
الشششريعة وقاعششدة الششرأي، دائششرة تقلصششت بالسششنة الخششذ أكثرنا وكلما الرأي،
والجاتهاد. الرأي وتقليل التباع على تقوم

كون الفقه، بأصول ذلك بعد سميت التي البيان بقواعد سمي ما إلى نعود
زاد فكلما الشرعي، الحكم استنباط قواعد نفسها هي وقواعده البيان أصول
قشال الششوحي، بمششراد معرفششة ازداد كلمششا وقواعششده البيششان فششي معرفة الرجال
سششعة جاهششل أحششد الكتششاب علششم جامل إيضاحا من يعلم ل الشافعي: لنه المام
انتفششت علمشه ومشن وتفرقهشا، معشانيه وجامشاع وجاششوهه، وكشثرة العرب، لسان
ثششم العششرب لغششة جاهشل  فمشن2لسششانها.ا.هششش. جاهل من على دخلت التي الشبه
قال أصاب، وإن أخطأ فقد أخرى قواعد وبأي كان جاهة أي على الوحي فسر

إن للصششواب مششوافقته كانت معرفته تثبته ولم جاهل ما تكلف الشافعي: ومن
معششذور غيششر لخطششأه وكان أعلم، والله محمودة غير يعرفه ل حيث من وافقه

 3منه.ا.هش. والصواب الخطأ بين بالفرق علمه يحيط ل فيما نطق ما إذا
قبششل الملششة أهل من أحد فيها يخالف لم الشافعي قالها التي القواعد هذه

والمعنششى اللفششظ بين الرابط تجعل التي وهي الباطنية، تقوله ما إل هذا يومنا
اللفششظ مششن الشششرعي الحكششم اسششتنباط قواعششد وإن اللغوي، الوضع هو ليس
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سششلطة غير أخرى سلطة إلى راجاعة عندهم هي بل البيان، قواعد هي ليست
كفرهششم فششي الملششة أهششل بيششن خلف ل وهششؤلءا شششيوخهم، قواعد مثل البيان،

وهشو القاعشدة، هشذه في السنة أهل عن يفترقون ل المعتزلة حتى وزندقتهم،
وهششو الجاحظ يقول العربي، البيان قواعد إلى النصوص تفسير إرجااع وجاوب

علششى عنششدهم يششدل كلم وموضششع وأبنيششة واشششتقاقات أمثششال معتزلي: للعرب
أخششرى، دللت حينئششذ ولهششا أخششرى، مواضششع اللفاظ ولتلك وإرادتهم، معانيهم

يجعل  فهو1والمثل.ا.هش. والشاهد والسنة الكتاب تأويل جاهل يعرفها لم فمن
باب، فتح في شط معتزليا بصفته ولكنه تفسير وقاعدة أساس العربي البيان

إلى يصار ول الحقيقة اللفاظ في الصل أن وهو ضيقا، كان بابا وسع لنقل أو
سششماه الششذي وهو القرينة ووجاود الحقيقة على حملها استحالة على إل غيرها

دللت حينئذ ولها أخرى مواضع اللفاظ قال: ولتلك - فإنه المجاز المتأخرون
البيششان، سششلطة أساس في المعتزلة معنا يختلف لم قوله. ولكن أخرى...الخ

البيششان مششن الحيوان سائر - من إنسان أي - به يميز الزمخشري: وما فيقول
 2الضمير.ا.هش. في عما المعرب الفصيح الكلم - أي المنطق هو

للنششص فهمهششم في مغايرتهم معرفتنا طريق فعن البدع لهل اكتشافنا أما
فهمتششه لمششا وأنفسششهم أنفسششنا بإرجاششاع يتششم لهششم فاكتششافنا البيان قواعد عن

العربيششة، اللغششة بقواعششد جاهلهششم بسبب يكون البدع أهل ضلل وعامة العرب،
أوتششوا. وقششال العجمششة المبتدعششة: مششن عششن عنه الله رضي الحسن قال ولهذا
فششي المعتزلششة - إمام عبيد بن - لعمرو السنة أهل أئمة - من العلءا بن عمرو

عبيششد ابششن واحتششج النششار، في الكبائر أهل خلود مسألة في ناظره - لما عصره
علششى الوعيششد من القرآن في ما إلى يشير وعده، يخلف ل والله وعد، هذا أن

أوتيششت، العجمششة العلءا: من ابن له قال والخلود، بالنار والذنوب الكبائر بعض
الشاعر: قول وأنشد وعد، ل وعيد هذا

موعدي ومنجز إيعادي  لمخلفأوواعدته أوعدته وإن وإني
أو العجمششي سششعادة من وغيره: إن البخاري نقل فيما الئمة بعض وقال 

يمتحنششا أن شششقاوتهما مششن وإنششه سششنة، لصششاحب يوفقا أن أسلما إذا العرابي
العربية، الصول ترك هو الول أساسه  فالبدعي3بدعة.ا.هش. لصاحب وييسرا

عائششد الحقيقة في الثاني وهذا المتشابه، إلى المحكم الثاني: ترك أساسه ثم
وعدم البيان واتفاق الصول، إلى الفروع رد البيان أصول من لن الول، إلى

ام حكيشم. روى مشن صشدر إذا اختلفه ي البخشاري الم اب فشي صشحيحه ف كت
عليششه اللششه صششلى الله رسول قالت: ((تل عنها الله  رضي عائشة أن التفسير

َو هذه وسلم ُه ِذي الية: {  ّل ْنَزَل ا ْيَك َأ َل َتاَب َع ِك ْل ْنششُه ا َيششاٌت ِم َكَمششاٌت آ ُأّم ُهششّن ُمْح

َتاِب ِك ْل ُأَخُر ا َهاٌت َو ِب َتَشا َأّما ُم ِذيَن َف ّل ِهْم ِفي ا ِب ُلو ٌغ ُق ْيشش ُعششوَن َز ِب ّت َي َبَه َمششا َف ْنششُه َتَشششا ِم
َءا َغا ِت ْب ِة ا َن ْت ِف ْل َءا ا َغا ِت ْب ِه َوا ِل ِوي ْأ َلششُم َوَما َت ْع َلُه َي ِوي ْأ ّ َتشش ّلششُه ِإل ِم ِفششي َوالّراِسششُخوَن ال ْلشش ِع ْل ا

ُلوَن ُقو ّنا َي ِه آَم ِد ِمْن ُكّل ِب ْن َنششا ِع ّب ّكُر َوَمششا َر ّذ ّ َيشش ُلششوا إل ْو َبششاِب}، ُأ ْل َل قششالت: قششال ا
منششه تشششابه مششا يتبعون الذين رأيت وسلم: ((فإذا عليه الله صلى الله رسول
4)). فاحذروهم الله سماهم الذين فأؤلئك

تختلششف شششيءا ولكششن الصششول، كتششب فششي يششذكر ما ليس هاهنا والمتشابه
معنى، من أكثر يحتمل ما فمنه نفسه، في المراد على دللته عدم في درجاته
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تفصششيل مششوطن هششذا وليششس اللششه - إل تفسششيره - ل حقيقته يعلم ل مما ومنه
يحتمششل مششا إلششى المتكلم مراد إل منه يفهم ل ما يتركون البدع أهل ذلك. لكن

هششذا ولكششن الظاهريششة)، تنكششره مششا وهششو للناس ابتلءا وضع (حيث معاني عدة
إلششى أو المحكم إلى إما رده من بد فل بيان غير من للناس يترك لم المتشابه

مششا إلى فيصرفه أكثر أو معنيين إلى المتردد هذا إلى البدع أهل فيأتي خاصه،
فيها. والواقعون الفتنة، طالبوا هم فأولئك هواه، يريده

القول: من بالعجيب أتت اليدي كف مدرسة
الحكششم (وهششو والتاريششخ للواقششع والسششنة الكتششاب تفسششير حششق  - أسندت1

اللسششان احتقششرت بششل العربششي، اللسششان إلششى التأويل حق ترجاع القدري) ولم
المدرسششة هششذه قششالته الششذي وهششذا سششعيد، جاششودت كلم من تقدم كما العربي
بعششض يشفي أنه ثبت قد الخمر بعض إن كافر طبيب قال فلو جاديدة، باطنية

أن علينشا لشوجاب التاريخ وسيرورة والواقع، التجربة بحكم هذا وثبت السقام،
العالمين. رب كلم من البيان أهل فهم لما نلتفت ول الخمر من القليل نجيز
تفسششيرا النصششوص تفسششير إلششى المدرسششة هششذه فششي المششر هذا  - يؤدي2

لم جاديدة معان القرآن في بما الله تكلم التي العربية لللفاظ ويجعل جاديدا،
الزنادقششة - أو الجششدد الحداثششة أهششل مششع المششر هششذا يلتقي مما الوائل، يعرفها
يزعششم كمششا والتاريخ للواقع الناس اكتشافات ستفرضه التجديد -. وهذا الجدد

التيار... هذا
مششن جاانبششان لهششا السلم شرعة في ووضعها آدم ابني عن المخبرة اليات

معهششا المتفششق الجانب ذكر أما عنها، يفترق وجاانب معها، يلتقي جاانب النظر،
القششرآن يششذكر أن فائششدة سائل: مششا يسأل قد ولكن وروده، اضطرارا فمعلوم
تتبعششه أن المسششلمة المششة مششن يريد ول والحدث القصة هذه من جاانبا الكريم
لنششا، شششرعا ليششس غيرنا شرع أن السابقين أئمتنا قول عن وبعيدا به؟ وتقتدي

هششذا حششول الششدائر والخلف لنششا، شششرع قبلنششا مششن شششرع إن بعضششهم قششول أو
الششتي السششلم شششريعة أن على العظيم التأكيد فيها اليات هذه فإن المصدر،

اتباعا الشرائع وأحق الشرائع، أكمل هي وسلم عليه الله صلى محمد بها أتى
صلى الله رسول قال اتباعي)) كما إل وسعه لما حيا موسى كان لو ((فوالله

فهو: التفاق جاانب أما وسلم، عليه الله
ِلَم خطاب هو الخر، لخيه الصالح آدم ابن خطاب - إن1 أخيششه مششن الخأ ع

متهيبششة غيششر الخأ نفششس أن علششم فلششو وإل ويششرده، يردعششه قد بالله تخويفه أن
له، قيمة ل عبثا الخطاب هذا ولكان به، خاطبه لما الله من التخويف لخطاب

نفعششا يجد لم الخطاب هذا أن تبين ولما نفعا، يجد لم الخطاب هذا أن تبين ثم
أو الظلششم، فششي التمششادي عدم وهو الحق، ليوافق التشريع تغيير من بد ل كان

الفتراق جاانب هو وهذا الخصوم، بقتل النفوس أهواءا تحقيق في السترسال
إل مفعولهشا تفعششل الله" لششن الخر: "اتق الرجال فمقالة إذا لحقا، سيأتي كما
للملششك السلم عليها مريم قول جانس من وهذا وتخافه، الله نرهب نفس في

منك بالرحمن أعوذ إني قالت{السلم:  عليه عيسى بالروحا جااءاها الذي
اسششتعاذة وهششي التقششي يخفرهششا لششن بششالرحمن فالسششتعاذة }،تقيا كنت إن

الششبر تمنششع وهششذه وغيره الجن من النسان عن خفي لما الكونية الله بكلمات
يقششول فحيششن ويحسه، النسان يراه لما الشرعية بكلماته واستعاذة والفاجار،

ا المقصود فإن خلق ما شر من التامات الله بكلمات أعوذ المرءا الكلمشات به
منششك، بششالله لكششافر: أعششوذ مسششلم رجاششل قال فلو التشريعية، وليست الكونية



فإنهششا لمسششلم قالهششا إذا أمششا تنفعششه، لششن الكلمششات هذه فإن قتله الكافر وأراد
اللششه صششلى الله لرسول تقول أن لقنت التي المرأة كلمات نفعت كما تنفعه،

وسششلم: عليششه اللششه صششلى اللششه رسول لها فقال منك، بالله وسلم: أعوذ عليه
ذمششة خفششر أن يعلششم مششن مع نفعت فإنها بأهلك))، الحقي بعظيم، عذت ((لقد

نفششع قيششدت السششلم عليهششا فمريم العذاب، توجاب ومعصية جاريمة تعالى الله
سششيخفر فششإنه فششاجارا كان إن أما تقيا، السامع بكون منك بالله - أعوذ كلماتها

تعالى. الله ذمة
}،وإثمصصك بصصإثمي تبوء أن أريد إنيلخيه: { آدم ابن خطاب إلى نعود

الششرادع وهششو عقابشا، الثششم هذا وراءا أن ويؤمن الثم قيمة يعلم لمن تهديد هذا
هششذه تردعششه فلششن الناسششي الجاهششل والعاصشي الكششافر أمشا المؤمن، قلب في

الكلمات.
فششي القيمة عظيمة لنها الشرعية الله بكلمات يخاطب الذي هو فالمؤمن

الكونية. الله كلمات إل له فليس غيره وأما قلبه،
قششال كمششا فيتذكر الخر اليوم تخاف أن وعليك الله، له: اتق يقال المؤمن

تصصذكروا الشصصيطان مصصن طصصائف مسصصهم إذا اتقوا الذين إنتعالى: {
أخذته الله اتق له قيل إذا{ الذي فهو الكافر وأما }،مبصرون هم فإذا

وعصيانه. غيه في فيتمادى }،بالثم العزة
فالركلششة، تنفع لم وإن اللطمة تردعه والكافر الله، كلمات تردعه المؤمن

ينفششع لششم } فششإنوعصصدوكم الله عدو به ترهبون{ فالرهاب تنفع لم فإن
تخضب أن إل يردعهم } ولنثقفتموهم حيث واقتلوهمتعالى: { فقوله
ِبّي َكاَن َما{ بدمائهم الرض َن ُكوَن َأْن ِل ّتصصى َأسْإصصَرى َلصصُه َي ْثِخصصَن َح ِفصصي ُي

َلْرِض...فشرد التشششريعية اللششه كلمششات }. وإعمششالخلفهصصم مصصن بهم ا
مششن مششع الكونية الله كلمات وإعمال تعالى، الله بآيات هزل للكافر بالتخويف

مكانه. له ولكل للحد، وتجاوز ظلم التشريعية بالكلمات يرتدع
ذروة فششي وهششم للنصششيريين نقششول أن منا تريد اليدي وكف الصبر مدرسة

يقششول مششاذا المدرسششة هششذه جاربششت فهششل اللششه!!، وسكرتهم: اتقششوا حماسهم
السششتغاثة كلمششات فتخششرج المسلم الشباب يعذبون وهم بلدنا في المرتدون

يخبرنششا ردهم؟: ألششم كان فماذا إليه، ملتجئ أو بالله لئذ قائل: أنا الشباب من
معكم. (أستغفر لسجناه هنا إلى الله حضر قائلين: لو عليهم ردوا أنهم أولئك

إليه). وأتوب الله
الشششنيعة فعلتششه مششن تمنعششه فهششل بأهلششك ليزنششي بيتششك دخششل المرتد أن لو

لششن بششأهلي زنيششت ولمششن وإثمششك بششإثمي تبوءا أن أريد إني الله؟!، بقولك: اتق
العالمين؟!. رب الله أخاف إني عدوا، أسميك ولن عليك أحقد

لرسول قالوا اليهود من المشركين أن لو آخر، بعد إلى معكم سأذهب بل
معششاذ بن سعد فيهم فحكم قريظة، بني هزيمة بعد وسلم عليه الله صلى الله

اللششه صششلى الله لرسول قال يهوديا؟ أن فلو رجاالهم، يقتل أن عنه الله رضي
سشيكون فينششا!! فمششاذا اللششه اتشق محمششد قتلهم: يشا عن يده ليكف وسلم عليه

أتقيه الذي الله بأمر له: أنا سيقول وسلم؟ عليه الله صلى الله رسول جاواب
الحكم. هذا فيكم حكمت ما الله تقوى ولول أقتلكم،
بن عمر توليته عند الناس له - يقول عنه الله رضي - الصديق بكر أبو هذا

النششاس يلقششى مششا رأيششت وقد عمر، الناس على بعده: أستخلفت من الخطاب
فقششال رعيتششك، عن فسائلك ربك لق وأنت بهم، خل إذا فكيف معه وأنت منه



قلششت: فسششألني ربششي اللششه لقيششت (تخششوفني)؟. إذا تفرقنششي بكششر: أبششالله أبششو
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والششدرزي، النصششيري وكششذا ربششه، يرضي المميين بقتله أنه يعتقد واليهودي
للخرين. بخصومتها إلهها تتعبد ملة وكل

تؤيششد واحششدة حالششة عششن والسششلمي النسششاني التاريخ نستعرض ذهبنا ولو
لخيششه آدم ابششن تخويششف فإن ضدهم، الية إن بل وجادنا، لما الفريق هذا اتجاه

واللششه للقتششل، أنفى قالت: القتل فإنها هذا، تفهم والعرب قتله، من يمنعه لم
قششال اللششه، القششوم: قششال } ولكششنحياة القصاص في ولكمقال: { تعالى

دراسششة درسششت واحششدة بحالششة لنششا فليششأتوا تخيفهششم، تعد لم كلمات الرسول،
سبيلهم. تؤيد علمية
العشالمين، رب اللششه أخشاف لخيشه: إنشي الصشالح آدم ابشن قشاله مما - إن2

اللششه مششن خششوفه هششو عليه عدوانه رد في حتى لخيه يده بسط عن له فالمانع
بالقتششل لششه يده أخوه بسط لو أنه وهو به، مأمور شرع مع يتعامل فهو تعالى،
اليششوم مسششلم فهششل تعششالى، اللششه لمر امتثال لقتله، يده له يبسط ل أن فعليه

قصصوما مصصن تخافن وإماتعالى: { بقوله مأمور وهو ذلك، يقول أن يستطيع
مشن يقاتشل أن المسششلم تعشالى الله } فأمرسإواء على إليهم فانبذ خيانة

وبيششن بينششه تكششن لششم مششن فكيششف الخيانة، بوادر ظهور لمجرد عهد وبينهم بينه
ومواثيق؟!!. عهود المسلمين

ويسصصتبدل أليما عذابا يعذبكم تنفروا إلوتعالى: { سبحانه يقل ألم
تعششالى، الله لعذاب موجابا سببا القتال وترك اليد كف } فجعلغيركم قوما
ذاك؟! . من هذا فأين

فششي إليششه الناظر عين يفقأ أن الرجال وسلم عليه الله صلى النبي يأمر ألم
فهشششل ))،البصر أجل من السإتئذان جعل إنما: (( وقال إذنه؟، دون بيته

التيششار هششذا نفسششية في ورود إلى الظالم عين تفقأ التي الحجر صورة انقلبت
الزمان؟!. هذا في

احثواوسششلم: (( عليششه اللششه صششلى لقوله البعض تأويل عين هو هذا أليس
السششلطين فقهششاءا بعششض تأويششل مششن فكان ))،التراب المداحين وجه في
الى، اللشه أمشر يطبقشون والسشلطين الشتراب، من الذهب أن الحديث لهذا تع
وسششلم، عليه الله صلى النبي لمر امتثال الذهب وجاهه في حثوا مدحهم فمن
حششتى الششوردة ياقته على تعلق أن يعني العين فقءا وصار ذهبا!، التراب فصار
الفقءا!!. عين هو فهذا فيغلقها، عينه تخجل

الباطنية. تأويلت تشابه جاديدة تأويلت إلى الشرعية الوامر تنقلب هكذا

: التالية       الحقيقة لنا تصور آدما ابن آيات

ل ورجاششل والموعظششة، الكلمششة فششترده اللششه يخششاف اختلفا: رجال قد رجالن
حشتى ورده ردعششه من بد فل يرتدع، فلم تعالى بالله وخوف فوعظ الله يخاف

اللششه كلمششات غيششر آخششر شششيءا مششن بششد ل إذن وظلمششه، غيششه فششي يتمششادى ل
المطلششق، الحششق ليوافششق التشششريع فتطور التكوينية، كلمات وهي التشريعية،

الفتراق. جاانب وهذا وسلم، عليه الله صلى الله رسول به جااءا ما وهو
العششبر مششن فيهششا القرآنششي القصششص ككششل السششلم عليششه آدم ابنششي قصششة
الششذي المطلق الحق وتؤكد وتعالى، سبحانه الرب حكمة تؤكد التي والعظات

- الطبري.  1



جاانبششا آدم قصششة فششي إن قلنششا وقششد وسششلم، عليه الله صلى الله رسول به جااءا
بسوءا أرادك إذا المعتدي عن اليد كف جاانب وهو السلم، شريعة عن يفترق

شششريعة عششن يفششترق ل كششذلك الجششانب هششذا إن القششول نسششتطيع وقششد وظلششم،
تكششن وأن وشششر، بظلم أرادوك لو حتى المسلمين عن اليد كف وهو السلم،

عبصصد تكصصن ول المقتصصول اللصصه عبد كنوسلم: ( عليه الله صلى قال كما
ودينششك، عقيدتك بني من المسلمين مع هو وجازما قطعا وهذا )،القاتل الله

الحششديث وكذلك المسلمين، بين الواقعة الفتن زمن في يذكر الول فالحديث
عليششه اللششه صششلى قششوله استحضششار مششن بششد فل المسششلمين غير مع أما الثاني،

في الترغيب فيه حديث )) وهوالنار في وقاتله كافر يجتمع لوسلم: ((
جاهنم، وبين بينه الله باعد كلما الكافرين من المسلم قتل فكلما الكافر، قتل
كمششا تعششالى اللششه أعداءا قتل في يتنافسون عنهم الله رضي الصحابة كان وقد
المسششلم نفششس في يحضران جاانبان فهما جاهل، أبي مع عفراءا ابني قصة في
قلنششا لششو  لكن}المؤمنين على  {أذلة}الكافرين على {أعزة ذاته الوقت في
فمششا كان من كائنا أحد أي إلى اليد بسط تمنع كانت الول آدم ابن شريعة أن
النبيششاءا قصششص فششي الجششوانب بعششض تذكر ولماذا القرآن؟ في ذكرها وجاه هو
فششي الحكمششة هششي فمششا السششلم؟ شريعة مع تلتقي ل مما الكريم القرآن في

ذلك؟.
عليه الله صلى محمد وشريعة الوائل شريعة الشريعتين بين المقارنة إن
عباده على تعالى الله من فيها لن الكريم، القرآن مهمات من - مهمة وسلم

ولششم الفضششل، إل لهششم يشششرع لششم بششأنه وسششلم عليه الله صلى محمد أمة في
علششى اسششتؤمنوا فالوائششل عله، فششي وتعششالى سبحانه عنده ما خير إل يعطهم
يكونششوا لششن النششاس أن والتحريششف التبششديل هششذا فدل وبدلوها، فخانوها كتبهم
الحفششاظ حششق منهششا نششزع بششأن المششة هذه على تعالى الله فمن لكتبهم، أوفياءا
نزلنصصا نحصصن إنا{ يحفظششه بأن نفسه عله في جال الرب وألزم الكتاب على

نششبي الله فعصم أنبياءاهم، يقتلون الوائل } وكانلحافظون له وإنا الذكر
مششع النبيششاءا } ومسششيرةالنصصاس من يعصمك والله{ أعدائه من المة هذه

ظهششر مششا وتعششالى سبحانه الله أعطاه إنما أتى نبي كل أن على دلت أقوامهم
النبياءا منهج تطور ليرى العلم طلبة بعض تفرغ ولو إليه، محتاج أنه قبله لمن
أنه أي ورباني، شرعي التطور هذا أن ومع العجاب، العجب لرأى الدعوة في

مششا فوائششد عباده يعلم وتعالى سبحانه الله أن إل توقيفه مع ولكن إلهي، وضع
حكمشة لتظهششر السشابق، النششبي تجربشة خلل من جاديد تطور من عليهم فرض

لششه كان الفارق هذا أن وأتباعه النبي وليشعر الجديد، التشريع في تعالى الله
بعباده. تعالى الله رحمة من كله وهذا تعالى، الله حكمة من يبرره ما

فششي الحيششاة هذه يقيم } أنيفعل عما يسأل ل{ قادرا سبحانه كان لقد
وبيششن وتعششالى سششبحانه اللششه إرادة بيششن الصششراع علششى القائمة وجاودها أسس
الخير على وتجزي الحق، للناس تقدم التي تعالى الله إرادة الشيطان، إرادة

وتجششزي الباطششل، للنششاس تقششدم التي الشيطان إرادة وبين المضاعفة، الجاور
لهم: } وقولهاتبعوا الذين من اتبعوا الذين تبرأ إذ{ القيامة يوم أتباعها

فل لي فاسإتجبتم دعوتكم أن إل سإلطان من عليكم لي كان وما{
كان لقد والبعاد، البراءاة عبارات من } وغيرهاأنفسكم ولوموا تلوموني

تمششت الششتي المقدمة غير من الصراع هذا على الحياة هذه يقيم أن قادرا الله
وتعششالى سششبحانه اللششه لكن النسان، على الصراع هذا تبرر والتي السماءا في



حقيقيششة كونيششة مقدمششة مشع الصششراع هششذا لهششم قدم فإنه بعباده، ورحيم حكيم
إلششى يششدعوهم عله فششي فسششبحانه لستجابتهم، وأرجاى لقبولهم أدعى لتكون
من لعباده يشرع ل سبحانه إذ والرضا، للقبول تدفعهم التي الصور بكل الحق

التواقششة البشششر لنفششوس تثبششت الششتي الكونيششة الحقائق من لهم ويقطع إل أمر
آياتنصصا سإنريهم{ ،وأبششدعه خلقششه لمششا موافششق وشرعه قاله ما أن للمعرفة

ّتى أنفسهم وفي الفاق في ّين ح ّنه لهم يتب حششدث قد  وهذا}الحّق أ
ّ نششبّي مششن فمششا أقششوامهم، مع وسيرتهم النبياءا حركة مع ّنششبّي أغنششى وقششد إل ال

ونتيجششة أكششثر يكششون أن ثمرة ليعطي القادم معها يتواصل بتجربة بعده القادم
ًا النبياءا أكثر الغريب من فليس ولذلك أعظم، موسششى النبيششاءا، آخر هم أتباع

ّتششوالي، علششى كششثرة أتبششاعهم وعدد والّسلم، الّصلة عليهم ومحّمد وعيسى ال
ًا وأكثرهم الله صلى  الله رسول هو فها وسلم، عليه الله صلى محّمد هو تابع

ّدة الّسششلم عليه نوحا دعا كما تعالى الله إلى يدعو وسلم عليه عشششر ثلثششة مشش
ّكة في سنة ّ له يستجب فلم م معصصه آمصصن ومصصا{ نوحا عن قال كما القليل إل
لششه يسششتجب لششم نوحا منهج على دعوته في الّسلم عليه . ومحّمد}قليل إلّ
ّ ًا لهم فشرع القليل، إل ّدعوة في آخر طريق ّق كلمششة اجاتمششاع وهششو ال مششع الحشش

ّوة ّطريق فبهذه والّسيف، الق ّناس دخل ال ًا، تعالى الله دين في ال هكششذا أفواجا
طريقششة بيششن المقارنششة صورة وهي القرآن، في النبياءا قصص نفهم أن ينبغي

ّلم وسلم عليه الله صلى محّمد وطريقة الوائل ّنهششم أتبششاعه ليع القششوى هششم أ
ًا ًا، والسلم طريق ّنهشم عنشه يحيدون فل منهج ّطرائشق نتائشج يشرون ل ى ال الول
ّتدليل المتأّخر، طريقة ونتائج ّدمُت الذي هذا على ولل أّن وهو المر هذا أذكر ق

ّنى قومه مع صراعه في الّسلم عليه الوط فششي آخششر شششيءا معششه يكون أن تم
لشوط قشال الكششافرين، لقومه مجابهته في الحسنة الكلمة غير الله إلى دعوته
 هششذه}شصصديد ركصصن إلصصى آوي أو قصصّوة بكصصم لصصي أّن لو{الّسلم:  عليه

ّدعاءا معها تحمل لوط قالها التي العبارة ّنششى إذ والّرجااءا، ال معششه تكششون أن يتم
ّوة ّدعوة في لتساعده ق ّنه ال ّنششه اكتشششف ل ّد ل أ ّوة الكلمششة مششع يكششون أن بشش قشش

ّية تجربة فهذه إليه، يؤوى شديد وركن بها يقاتل ّد ل نبو ّنششبّي يسششتثمرها أن ب ال
ّبانّي. فكان بتشريع وذلك اللحق ّد ل بعده الذي ر يششأوي شششديد ركششن مششن له ب

بكم لي أّن لو{ الّسابقة اليات قرأ أن بعد وسلم عليه الله صلى قال إليه،
يأوي كان لقد لوط على الله } قال: ((رحمةشديد ركن إلى آوي أو قّوة
ّ نششبّي مششن بعششده اللششه بعث - فما وجال عّز الله - يعني شديد ركن إلى فششي إل

ّور على هذا فدّل قومه))، من ثروة اللششه إلششى دعششوتهم في النبياءا مسيرة تط
ّية، بطريقة ّين فهو جاديد تشريع جااءا فإذا سنن الّسبب. واضح الّضرورة، ب

: الكريم؟        القرآن في آدما ابني قّصة ذكرت لماذا

ّنفوس أّن آدم ابني قّصة من ظهر لقد ّية ال ولنقششل بالكلمة، ترتدع ل البشر
ّنفوس، في الصل وهو بالكلمة ترتدع ل منها الكثير إن ّنه ال ّد ل وأ يشارك أن ب

ًا بالّصششواب العقل تقنع التي الحسنة الكلمة ّنفششس تششردع عصشش فششي الّراغبششة ال
ّق يقتنع قد النسان لّن الّشر، ّتبششاعه مششن يمنعششه ولكششن ويدركه، ويعلمه بالح ا
ّنفس هوى ّد فل وشهواتها، ال ّنفششس، القسششمين: الفكششر علج من ب فششالفكر وال

ّذكرى بالموعظششة يعالششج ّنفششس والمجادلششة، والشش والّسششيف، بالعصششا ترتششدع وال
ّتربية في الّصواب هو وهذا العقاب، من والّرهبة عليششه اللششه صششلى أمششر كما ال

ّلششق أن البيت راعي وسلم ًا أهلششه ليراهششا بيتششه فششي العصششا يع مششن لهششم تخويفشش
ّول آدم ابشن وتجربشة المخالفات، ارتكاب ا كششفت ال أخأ فهشذا المشر، هشذا لن



ّية العاطفة (وجاود شقيق ّنسب ّية) تدفعه ال في رغبة أخيه قتل إلى نفسه الّصلب
ّية، الّشششهوة ّنفسشش ّنصصي{ أخششوه فيعظششه ال ّوفه}اللصصه أخصصاف إ العقششاب  ويخشش

ّنار أصحاب من فتكون{ العاطفششة عششن أعمتششه الّشششهوة هششذه ولكششّن ،}ال
ّية، ّية الموعظة وعن الخو فطّوعت{ فقتله الجال، العقاب رؤية وعن العقل

ًا ذلششك بعششد ذهششب  ثششّم}فقتله أخيه قتل نفسه له مصصن فأصصصبح{ نادمشش
ّنادمين ابششن تشريع الّصالح. فهل آدم ابن وقتل وقعت قد المعصية لكّن ،}ال

ّول آدم ًا المعصية؟ وقوع منع في نفع ال ّد ل ينفششع. إذن لششم أبد تشششريع مششن بشش
المعصية. وقوع من يمنع

ّية، الله كلمات ّتشريع ّية والعاطفة ال ّل ّنها موانع الجب فجاءا كافية، ليست ولك
ّتشريع ّق وفيه تشريع لكّل الخاتم الخير، ال عشن العاصشي بشردع المطلشق الحش
}سإصصواء علصصى إليهصصم فانبصصذ خيانصصًة قصصوما مصصن تخافّن وإّما{ معصيته

واضصصربوا العنصصاق فصصوق فاضصصربوا{ و}خلفهصصم من بهم فشّرد{و
ّتصصى أسإصصرى له يكون أن لنبّي كان وما{  و}بنان كّل منهم يثخصصن ح

واغلصصظ{ و}اللصصه ديصصن فصي رأفصة بهما تأخذكم ول{ و}الرض في
مششن اللششه بحكششم فيهششم حكمششت  و"قد}غلظة فيكم وليجدوا{ و}عليهم

ّتششى 1،سماوات" سبع فوق بمجششّرد العششداءا فرائششص ترتعششد أن المششر وصششل ح
وسششلم: ((نصششرت عليششه الله صلى قوله تفسير وهذا المسلمين، اسم سماع

ّذبششح الله، أعداءا بذبح الله إلى يتقّربون قوم هم المسلمين لّن بالّرعب))، فال
ّيتهم، ًا العالم يكون وبه سج ّذنوب المعاصي من سالم ّ والشش ّدر فيمششا إل اللششه قشش
وتعالى. سبحانه

المعاصششي وقششوع تمنششع الششتي هششي وسششلم عليششه اللششه صلى محّمد فشريعة
واستفحالها:

مّرة ألف يده سيتحّسس الّسرقة شهوة فصاحب يده، تقطع سرق رجال- 
ّد أن قبل غيره..  دراهم إلى يده يم

عنده الجنس شهوة ستموت الّشهوة فصاحب يجلد، أو يرجام يزني - رجال
ّكره بمجّرد ّناس..  بين سمعته ذهاب أو الّسياط ألم أو الحجارة حّر تذ ال
ّد أن يريد رجال-  ًا حلقه سيجّف يرت هششذا مششع ذهنششه يسششتطرد أن قبل خوف

الّشيطانّي.  الهاجاس
ّول آدم ابششن شششريعة أّما أمتهوكونسششبيل.. (( أهششدى فأيهمششا فقتلتششه، ال
ًا موسإى كان لو والله أنتم، ّي ّ وسإعه ما ح ّتباعي إل ّتبششاع ))،ا سششبيل فا

ّول آدم ابشن ّوٌك وأعششداءا الكششافرين عشن اليششد كشّف مطلششق فششي ال ّدين.. تهشش الشش
وضلل.

اليدي:  كف ومذهب والسرية العنف
ّية الحركة انتكاسة سبب أّن صحيح هل إلششى الوصول في بمجملها السلم

ّنيها هو أهدافها ّية واعتماد العنف منهج تب والعمل؟. الحركة في وسيلة السّر
ّدة طششرق لهششم وهششم وتقريششره، إثبششاته المنهج خصوم يحاول ما هذا فششي عشش
المقولة. هذه إثبات

فبعضششهم الّصششدامّي، للمنهششج فهمهششم في درجااتهم تتفاوت الخصوم هؤلءا
ّنششه يرى ّنششي بمجششّرد أ ّية الحركششة تب يسششّميه كمششا أو الّسياسششّي للعمششل السششلم

ًا المنهششج يصششبح الّسياسّي الكفاحا بعضهم ّطششواغيت المششبّرر يعطششي صششدامي لل

.رجاالهم قتل في قريظة بني في معاذ بن سعد حكم في وذلك-   1



ّتبليششغ جاماعششة مثششل وبعضششهم الحركة، بضرب فششي الحششديث مجششّرد أّن يششرى ال
ّننا السلمّي، للعمل مهلك طريق الّسياسة ّق بذلك ل التي الخطر نواقيس ند

ّوف ّطغاة، منها يتخ بعششض نششرى أن للسلم ينتمي مّمن نرى ما أعجب ومن ال
ّيار ينتمي مّمن وخاّصة المشايخ ّت ّثر الّسلفي لل ولّي ويجعل يعلن بشعاره ويتد

ّدث أن يجوز ل مرتبة في المر صششحيح هششل ولكن تقويم، أو بنقد أحد عنها يتح
ّطغاة ضرب سبب أّن ّية للحركة ال ّنيها السلم ؟. العنف تب

ّية الكريم القرآن طرحا إّن ّق بين الّصراع لعمل حتمششّي كطريق والباطل الح
ّد البلءا أّن نثق يجعلنا الّسبيل هذا في ّي علششى يقع أن لب الوجاششوه، مششن وجاششه أ
ّنه الذي الحقد وأّن ّطغاة يك ّتوحيد لهل ال ّية ال لّن مهششرب، ول منها مفّر ل قض

ّق يكره بذاته الباطل وسششحقه، لضششربه آخششر لمششبّرر يحتاج ول عليه ويحقد الح
ّية علقة فهذه ّية جادل ّق لقاءا في منها مفّر ل حتم تضاربهما. وفي والباطل الح
ّي لنرى الواقع أرض إلى تعالوا ثّم ّنت العنف من نوع أ ّية الحركة تب السلم
ّتى ً ضربها كان ح ّطغاة قبل من منه مفّر ل عمل ؟. ال

ّتجربششة المسششلمين" هششي "الخششوان جاماعة إّن خللهششا مششن يحششاول الششتي ال
اسششتخدام أّن مبششدأ تقريششر فششي عليهششا العتمششاد اليششدي كششّف مدرسة أصحاب
ل المدرسة هذه أّن من الّرغم على هذا السلمّي، العمل شقاءا سبب العنف

منهششج وبيششن بينهششا أّن العلن مناسششبة وغيششر بمناسششبة المششّرة، تلششو المّرة تفتأ
ّنها بإعلنها وذلك ذلك، من أكثر وتذهب بل أصيل، مستحكم عداءا العنف لششن أ
ّد تخششرم ّدسششتور مششوا ّي فششي والقششانون ال مششن تصششّرف أو أعمالهششا مششن عمششل أ

ّيتها قبلت قد وهي تصّرفاتها، ّل ّديمقراطّي، العمل نتائج بك ّتى ال ً أّن ح من رجال
ّدة قشوانين إحدى في الحكومة فوز بعد يعلن الكويت برلمان في رجاشالهم الشر
ّيششة قبلنششا البرلمششانّي: لقششد هششذا فيقششول والكفششر ّديمقراط ٍم بال أن فعلينششا كحكشش
ّقتها التي الّضربة هل بنتائجها. لكن نرضى مششن المسششلمين الخوان جاماعة تل

ّناصر عبد ّني بسبب هي ال ؟. العنف لمنهج الجماعة تب
ومرشششدها مؤّسسششها منششذ الجماعششة فشإّن ل، وألف وضوحا: ل بكّل الجواب

ّنششا حسششن الّشششيخ ّثششاني الّرجاششل زمششن ضششربت أن إلششى الب وهششو قيادتهششا فششي ال
- بفتحهششا ل القششاف  بكسششر- ِقيششد الّسلمّي العمل تخرم لم الهضيبي المحامي

ّنششا الّشششيخ كان فقد أنملة، ًا الب ّنيششه عششدم فششي واضششح ّد الّصششدامّي العمششل تب ضشش
ّية الحكومة تخششرج أن جامششاعته أمششر الششذي فهششو الكفرة، ملوكها بقيادة المصر
أن الستقبال هذا في وأمرها أسفاره، إحدى من عودته بعد فاروق لستقبال

الّشششعب أّن يعششرف أن العششالم علششى بقششوله: إّن ذلششك وبششّرر لتأييششده لششه تهتف
ّي بحششّل أمششر الذي هو الهضيبي حسن الستاذ أّن ومعلوم مليكه، يحّب المصر

ّي الجهاز وهو الخاّص، الجهاز ّنشا حسشن كشان الذي العسكر مشن أنششأه قشد الب
ّد ل وهنا النجليز، قتال أجال ترفعهششا الششتي الجهششاد كلمششة أّن وهششو وقفششة مششن ب

جاهششاد وهششو قاصششر، ومفهششوم واحششد، معنششًى علششى المسششلمين الخوان جاماعة
ّيون يجاهششد أن الجانبّي: أي ّيون ويجاهششد النجليششز، المصششر اليهششود، الفلسششطين

ّد أو العربششّي الكششافر جاهاد أّما الّروس، الفغان ويجاهد ل فهششذا العربششي المرتشش
ّدمات وجاششود عششدم بسبب أذهانهم في وجاود له ليس فهو بخلدهم، يدور المقشش

ّية ّنوع لهذا الّشرع ّتوحيد فهم وهو القتال من ال الّصششحابة فهششم أسششاس على ال
ّدعوات الّرحمششات يششوّزع يفتششأ ل الششذي فالقائششد عنهششم، الله رضي بششدخول والشش

ّطواغيت الجنان ّناصر عبد أمثشال لل عمر الستاذ وأقصد وغيرهما والّسادات ال
ّتلمساني، ّتوحيد لفهم واضحة بصيرة على يكون أن يمكن ل ال به بعث الذي ال



ّتهم التي المسلمين الخوان فجماعة الّرسل، ّنها ُت الجهششادي، الفكششر أفششرزت أ
ّيار يزعم كما أو ّيار والبدعة، الّضلل ت المششالكي وفريد المدخلي ربيع مدرسة ت

ًا إليهم انضّم وقد ّفة تلك في أخير ّية الّز ّتششراث إحياءا "جامع السششلمّي" عششن ال
ّلتهم طريق ّلة مج ّيششار هششذا "الفرقان"، الّضا ّت ّثر ال ّية بلحششاءا المتششد ًا الّسششلف كششذب
ًا ّتهم وزور ّنها المسلمين الخوان جاماعة ي ّي، الّسششلفّي الفكششر مصدر أ الجهششاد
ّنها ّكام، تكفير إلى المسلم الّشباب أوصلت التي هي فإ جاماعششة إّن نقششول الح

ّتهمة، هذه من بريئة المسلمين الخوان ّياتهششا بكّل الجماعة لّن ال ُع لششم أدب ْد تشش
ّتة، ذلك من شيءا إلى ًا الّسششؤال فسيبقى الب ًا، إذ جاماعششة ضششربت لمششاذا قائمشش

ّنيها هل المسلمين؟ الخوان ّكام؟ مع العنف لتب مفهشوم إّن وأقشول وأعششود الح
ّية العنف ّيششار عنششد درجاتششه مختلفة والّصدام بيششن متفششاوت فهششو اليششدي، كششّف ت

ً سرور محّمد الستاذ ّتبليغ، جاماعة وبين مثل جاماعششة عنششد سششرور فالسششتاذ ال
ّتبليغ ً ال ّنه مهلكة وطريقه المنهج، صدامّي هو مثل العمششل لطريششق بسششلوكه ل

ّتبليغ البيان طريق عن الّسياسّي ّدولششة المششبّرر يعطي وال وتصششفيته، لضششربه لل
القتششال، ونبششذ الّسشلمة طريششق سششلوك مشن عليه هو بما سرور الستاذ إّن بل

ٍز ّتهششم الوصششاف بأقبح السلمّي العالم في الجهاد لجماعات ونب ّيششار مششن م الت
ّيار المذكور ّية - ت ّنه المزعومة الّسلف أعمششدة أحششد قاله وهذا ،الخوارج من - بأ

ّيار هذا ّدائرة.. سشرور تشدور وهكشذا الّسشبت، اللشه عبد الّشيخ وهو الت ّتهشم الش ي
ّية، الجهاد جاماعات ّتهشم وسرور بالخارجا ن م المزعومشة الّسشلفيين جاماعشة م

ّنه ّتهششم الخششالق عبد الّرحمن عبد الّشيخ إّن بل خارجاّي، بأ ّنه البعششض عنششد م بششأ
ّنه فقط اضال يدعى وهو الخوارج، فكر يحمل الكششويت فششي للّسششلفيين أجااز ل

ّتلوا أن هششي الّسششاحة تصششبح وهكششذا الّسياسي، العمل ويمارسوا وينتظموا يتك
ّناقل يعقل ل جاوفاءا شعارات ساحة ّناطق وكذلك لها ال ًا ال ن ششيئ مفهومهشا م

ّنششاس وتششدّل تعششالى، اللششه إلى تدعو جاماعة وجاود مجّرد ومدلولها. إّن علششى ال
ّنششاس فششي وتنشششر الخيششر، قبششل مششن مقبولششة تكششون لششن جاماعششة الفضششيلة ال

ّطواغيت، ّدة حكومات عنها ترضى ولن ال بالّشششياطين، المليششءا عالمنا في الر
ّكامنا إّن ّية وهذه أظهرهم، بين الطهار وجاود يحتملون ل ح ّد، نفس ّنهششا المرت ل

ّقة ّية مششن مشششت صصصراطك لهصصم لقعصصدّن{قششال:  الششذي الّشششيطان نفسشش
هششذا تبنششى سششواءا الخيششر، علششى يقضششوا أن عليهم يجب فهؤلءا ،}المستقيم

ّناه، لم أم العنف الخير ّناه أن عليه يجب وهو يتب ً نفسه ليحمي يتب ّول وليششدّمر أ
ّناس. إلى الخير وصول تمنع التي الّشياطين معاقل ال
ّية، تسّمى كانت بلدة في بالّشششهادة الزهششر الجششامع خّريششج رئيسششها إسششلم

ّية ّناس انتخبه الصول، علم في العالم ًا ال ّنه يوم ّين، رجاشل ل الحشاكم هششذا متششد
ّد ّدث أن بلده في أصول) يمنع (عالم المرت عششن المسششاجاد فششي المشششايخ يتح
ّدثوا أن ويمنعهم الخمر، حرمة الّسجن فمصيره خالف ومن الحجاب، عن يتح

ّتعذيب، ّهل وهو وال ّدعارة يس ّتى عالية بدرجاة ال الّصششالحين أحششد سششألت أني ح
ّينين عشزوف سشبب عن البلدة تلك في ن المتشد ن الشّزواج م جالشدتهم، بنشي م

ًا فأجاابني ّنه شاكي ًا الّصعب من إ ّد عذراءا. بلدتنا في تجد أن جا
ّناس يلحق الحاكم هذا وعفافهم. طهرهم بسبب ال

ّنهاية.. وفي ال
ستقتل.. الّسلحا حملت إن

ستقتل.. ركعت وإن
ًا ًا، ومت الّسلحا احمل إذ ّبما عزيز شهيششد.  العالي: فلن في تنادى ور



:  والسلما الجهاد مدرسإة بين الخلف جوهر
ّعششن من بقليل ّتم ّنظششر ال ّين وال كششّف مدرسششة بيششن الخلف أّن للفششاحص يتششب

ّيششة المدرسششة وبيششن الّصششدامّي، والعمششل العنششف وتششرك والّصششبر اليدي الجهاد
ّية ًا ليس الّسلف مسششألة حششول الخلف وليس الفقه، أبواب من باب على خلف
ّية، ّناس يسع فقه يصشل بششل ومنهششج، منهششج حششول الخلف بششل فيهشا، الخلف ال
بعششض تنظششر حيششث وجاششوهره، للسششلم الفهششم طبيعششة مسششتوى إلششى الخلف

ّيارات ّظششم إنسششانّي ُبعششد مششن السلم إلى المذكورة الت إلششى النسششان فيهششا يع
ّق النسانّي للعقل تعطي صورة يفرز وهذا التأليه، درجاة ّنششص إلغاءا ح تحششت ال

ّية دعاوى ّيششة" أو مدرسششة مثل كثيرة، أصول "المصششلحة" الششتي مدرسششة "الغائ
ًا ينسبونها ًا كذب ّيششة المدرسششة وأّمششا الّشاطبّي، إسحاق أبي للمام وزور الجهاد

ّية مع تتعامل فهي ّية بعد وهو واحد، ُبعد من القض وبششه العششالمين، لرّب العبود
ًا تسّمى التي الهواءا تلغى والمنطق. بالعقل زور

ّثششل الششتي المششذكورة المدرسششة أعمششدة سششعيد جاششودت الوضششح صششورتها م
ّين وتلمذته، ذلششك وقبششل القرآنششي، للقصششص فهمهششم فششي قالوا ما فساد لنا تب

ّتعامل في منهجهم فساد ّتحليلششّي الصششولّي والمنهششج الشوحي، مشع ال ّنششص، ال لل
ّدعوة درجاة إلى أوصله الذي ّية إلغاءا إلى ال ّنششص، قدس فهمهششم فششي وكششذلك ال

ّية للّسنن ّنها المدرسة تتبّجح التي القدر ّنهشم وذلشك الباب هذا رائدة أ زعمششوا أ
ّنهم ّدراسات إلى دعوة أصحاب أ ّية ال ّنفششس، المجتمششع فششي السنن أدري ول وال
ّي إلى ّثاقب الفهم من درجاة أ الششتي الخمينششي، لحركششة تحليلهششم فششي وصلوا ال

ّد الورود رمي في ومنهجه حركته أّن أبحاثهم في زعموا ّبابات، ض ّد وإلقششاءا الشش
ّد البتسامات ّوهات ض ّنجاحا ضمنت التي هي البنادق ف ّد لحركتششه ال الّشششاه ضشش

ّية وشرطته ّول كخّط يحّضر كان الذي وجايشه "الّسافاك"، الّسّر ّد أ الغششزو ض
ّية! هل الدارة قبل من الّروسّي ّنتيجة هذه الغرب مّمششا هششي بهششا خرجاوا التي ال
ّق ُقششل أو ؟ العلمّي البحث باب في يدخل أن يستح َن الششذي الكلم مرتبشة فشي ل
ّق يحترم؟. أن ُيستح
ّول) بحركتشه المدرسشة (أسشتاذ غاندي أّن صحيح هل ّية ال ّية السشلم السشلب

ّنجششاحا لششه ضششمنت الششتي هي المزعومة ّد ال ّيششة اللششة ضشش ؟! الهنششد فششي النجليز
ّي أصيب حين وذلك أهدافه تحقيق إلى فأوصلته ّي الجند ّندم بعقدة النجليز ال

ًا الّسلحا فألقى ّدراسشات هشي هششذه أّن وششأنها؟! أصششحيح الهنشد وترك جاانب ال
ّية وتقدير؟!. باحترام الحدث مع تتعامل التي الواعية السنن

حركشة دراسشة بصدد هنا لست وأنا أقول؟ ما الغثاءا هذا أمام والله أدري ل
ّنششي الخمينّي ّتغييششر فششي حركتششه أّن الن وإلششى أعتقششد ل ّثلششج كجبششل كششانت ال ال
ّطافي ّثل إذ الماءا، على ال الجششانب مششن بكششثير أكششثر منششه المخفششّي الجششانب يم

ّطافي، ّكششرة، الششّرؤوس مششن الكششثير أصششابت شششّك ول الخمينششي وحركة ال المف
ّيششة والقيادات ّنوهشا إذ بالّصشدمة، الحرك ّنمششوذج هشي ظ ّتغييشر، فشي الصشلح ال ال

ّية اعتماد بنتيجة خرجات الحركات فبعض الّشششعوب وأّن الجماهير، حركة نظر
ّنتائشج، وتحقيشق المعركة، خوض على القادرة وهي الّصعب، الرقم هي ولشو ال

ّد أن أردنا ّنتيجششة هذه على نر تجربششة أّن لرأينششا تنقضششها لهششا مقابلششة بصششورة ال
ّثلت الجزائر في النقاذ ّية، لهذه الّسلبّي الجانب م ّنظر كعششدد الجماهير وأّن ال

ّكل ل ّتغييششر، فششي الّصششعب الرقششم تششش ّي العمششل أّن قائششل قششال فلششو ال ّنخبششو ال
ّطليعّي ّتجشارب بشآلف لحتّج النتائج تحصيل على القادر هو ال ّيششة ال فشي النقلب

ّيششة البعششاد هذه بمثل فليس والحديث، القديم العالم تنششاقش الّسششاذجاة الفكر



ّتغييشر حركة ألة هشذه فشي والعشاملين البشاحثين أعظشم لّن النقلبيشة، ال المس
ّناس أعظم لك: إّن سيقول ًا ال ّوه لطبيعة إدراك واقعششه ولطبيعششة وحقيقته، عد

ّيششة الحركششة بنتائج يجزم أن يستطيع لن ّثور ّنششبّي إّن بششل النقلبيششة، ال محّمششد ال
المبّشششر اللهّي الوحي ولول به، يفعل ما يدري يكن لم وسلم عليه الله صلى

ّظفر بحصشول ّي لبشششر كششان لما ال ًا يخبرنششا - أن بشششر - أ حركششة بنتيجششة جازمشش
ّي التغيير حركة أّن ذلك وسبب التغيير ّق مششن هي النقلبّي الثور يقششع مششا أششش

بأكمله، الوجاود عناصر تشمل التفاعل هذا وعناصر تفاعلت، من الوجاود في
ّتفاعل هذا عناصر من إّن ثّم الرادة، خالي جاامد بعنصر ليس وهو النسان، ال

ّي فإلى ّيششر، الرقششم هششذا القائششد سيضمن درجاة أ مششدار علششى والجمششاهير المتغ
ّتاريخ ّية عليها يسيطر الدراك، ضعيفة ال ّيششة فبلمسششة القطيششع، وغريزة عقل ذك
ّتجاه في الهتافات تصبح دخششل إذا أو بريقششه بعشض اللعشب فقششد إذا معشاكس ا
ّتفاعل هذا على جاديد عامل الواقع. ال

ّقدة، حركة الخميني حركة المعلششوم العناصششر، مششن الكششثير فيهششا دخلت مع
ّدخيل، فيها الصيل والمجهول، منها ّيتي الّصغير، لعقلي فكيف وال التي ولنفس

ّلل ًا الشياءا تح ّي - قبلششت كفششره - مع بإخلصه الخميني أّن القول أقبل أن تآمر
ّلششص وينطلششق مطاراتهششا مششن يركششب أن فرنسششا منششه نيششر مششن لمجتمعششه كمخ

ّية ّدم أن غير من للغرب، العبود ًا الخمينّي يق مقابششل لشششعبه إخلصششه من شيئ
الدولّي. بل الفرنسي، الّصنيع هذا

ً ّيششة أصششحاب يشا العقل احترام من نرجاوكم: قليل والمنطشق، للعقششل العبود
ّنه ّنششه ومدرسته سعيد جاودت لي يقول أن المنطق من ول العقل من ليس ل أ

بششالورود الّشششاه جايششش يششواجاه أن اليرانششّي الّشششعب الخمينششّي أمششر أن بمجّرد
ّنصششر ووقششع المعجششزة حصششلت والقبلت ّقششق ال تكتشششفه لششم الششذي الّسششّر وتح
ّية!!. الحركات السلم
ّد غاندي بحركة استشهادهم في القول هذا بمثل كذلك ويقال الحتلل ضشش
ّي كان ما المدرسة هذه ألغت الخصوص: لماذا على هنا ويقال للهند، النجليز

ًا ًءا الّشمس كنور ظاهر ًا، ضيا ّية صنيعة غاندي أّن وهو ووضوح أوجادوها إنجليز
ّق المسلمين بسلب الهدف لتحقيق المعلششوم مششن إذ ورئاستها، الهند قيادة ح

ّدها على كانت الهند في الجهاد حركة أّن مششن المسششلمين العلمششاءا بقيششادة أش
ّنه الحديث، أهل "ديويند" ومشايخ مدرسة ّداني القاصي علم قد فإ ّنه وال لششم أ

ّد واحدة طلقة ُيطلق ّ الهنششد في النجليز ض فحركششة المسششلمين، قبششل مششن إل
ّتحّرر السششتعمار وأدرك ودثارهششا، وقودهششا المسششلمون كششان السششتعمار من ال

ّي ّنه النجليز ّد ل أ ّد ول الهنششد، ترك من ب لششه يحّقششق وراءاه بششديل وجاششود مششن بشش
ّد فل البلد، كششّل فششي تكّررت صورة وهي أهدافه، فكششان الّصششنم، صششنع مششن بشش
ّبلت حيث غاندي، ّديس بصششورة وأظهرتششه الغرب صحافة له ط المخلششص؛ القشش
ّديسششين بلبششاس ويلتحششف بلده، قطششن مششن يلبششس وطنششّي رجاششل ّهششاد، الق والّز

علششى غانششدي يصششّر الششذي السششّر، الحيششوان هششذا عنشششزته، هي ذلك من والطّم
ّتى أسفاره كّل في اصطحابها ّبا في وهو ح ّنششه إذ أورو ّ يشششرب ل أن يصششّر أ إل

للعقششل، احتقار من فيها لما القهر، من تقتلك مهزلة وهي بلده، عنشز لبن من
ّناس أّن ذلك من والدهى ّللون ال ًا يه ّيششة - طبق ّظمششون القطيششع لعقل هششذا - ويع
ّديس أن قّرر رجاٍل - بصفتي دعوني لكن "غاندي"، الغيب رحم من القادم الق

الله: شهد بريئة أسئلة وهي السئلة، بعض يسأل - أن عقله يلغي ل
ّنها أم تأكل غاندي عنشزة كانت هل - 1 تأكل؟. ل أ



ّوط تبّرز غاندي عنشزة كانت - هل 2 ّنها أم وتتغ السّر؟. أصحاب من أ
ّطائرة أجارة تدفع العنشزة كانت - هل 3 ّبا إلى الهند من سفرها في ال أورو

ل؟. أم
ّنهشا أم السششئلة فهمششت هل أدري ول يجعلنششا أن يريششد كمششا صششبيان أسششئلة أ
ومدرسته؟.  سعيد جاودت

:  الفكري والتصوف الول آدما ابن مذهب
ّق، أهششل منهششج هششو سششترهم وكشف البدع أهل ملحقة إّن إذا وخاّصششة الحشش
ًا البدعّي صار ًا بدعته، إلى داعي ّين ّنششاظرين، أمام لها مز الحاصششل الخلف إّن ال
ّية الجهاد جاماعات بين ن غيرهشم وبيشن الّسشلف السشلمّي العمشل جاماعشات م

ًا وليس منهجّي، خلف الخرى ًا، خلف ّي فششي الّصواب حول الخلف ومدار فرع
ّي الّسلف فهم فهششم فششي الصششولي المنهششج حششول ثششّم والقششدر، الّشرع لتوحيد

ّنّص ّونوا أن يريدون والذين وتحليله، ال بششأن جاششديرون الخلف هذا شأن من يه
ومششن الّسششاحة، علششى المطروحششة المناهششج لواقششع الفقهششاءا زمرة من يخرجاوا

ّتوحيد في الّسلف لمناهج البصيرة أهل زمرة والصول. ال
ّلنا َفس من القليل أطلقنا لع ّن ّول آدم ابششن مذهب مدرسة مناقشة في ال ال

أغلشب منشه تسشتقي المشذهب هشذا أّن هشو ذلشك وسبب أنفسهم، يسّمون كما
ّتششى منششه يسششتقي فبعضششهم الّصدامي، والعمل العنف نبذ جاماعات ّلع، ح ّتضشش ال
والستحسششان، الهششوى مششن يلئمه ما بحسب لّمات، أو لّمة منه يأخذ وبعضهم

الفطششرة، وتقريششرات الوجاششود، حقششائق الجماعششات هششذه تقلششب كيف رأينا وقد
اله مشا الباطشل هشذا مشن إليشه دعت ما أبرز من وكان وكشذا سشعيد، جاشودت ق

ّننا من جالبي خالص تلميذه نطششالب ول نعاديه، ول الّسجن، نرهب ل أن علينا أ
كششذلك نحششن بنا يذهبوا بأن نطالب أن علينا بل إخواننا، من المساجاين بإخراج

النسششان لفطششرة مخششالفته في الوضوحا تمام واضح هذا وقولهم الّسجن، إلى
ّي، ّي النسان فإّن السو ًا يحششاول بششل يشششتهيه، ول القيششد يكره الّسو أن جااهششد

ّثر حيث ولكن فيه، وقع إن منه يخرج جاششوانب كششّل فششي الّصششوفّي الفكششر قيح أ
عليششه، وشّجع الخطأ ومدحا وعابه، الّصواب فشتم الحقائق، بين فغاير الحياة،

نعلششم فنحن الّصوفّي، الفكر نتائج مع النسجام تمام ينسجم قالوه الذي وهذا
ّتلميششذ يمدحا ما ّيششام، هششذه شششيوخهم بششه ال - شششيخنا مثلً: إّن يقولششون حيششث ال

ّتلفزيون.. و...، إلى ينظر ول الّراديو يسمع ول الّصحف يقرأ - ل الله حفظه ال
الوائل!!. كتب بين وقته طوال مشغول فشيخنا
كششذلك وجاششد وقششد يمششدحه، مّما أكثر ويحقره الّشيخ يعيب قالوه الذي وهذا

ّية يمدحا من أو الّزواج، من منعهم العلم في انشغالهم لّن العلماءا، في العزوب
ّنهم يجاهد بأن المرءا ُيمدحا كيف ندري ول الّزواج، على العلم آثروا قالوا كما أ

ّير نفسه ّيته؟! فهل فطرته ليغ ّنششه نجزم يقوى؟! الجواب: بالنفي.. بل وبشر أ
مشن أكششثر عليهششا فطششر الششتي الفطششرة بهذه تفكيره من الكثيرة الوقات يضيع

ًا كان إذا وزوجاه بيته في انشغاله ًا)، كان إن (هذا محصن ّي ًا ويكفيه سو أّن مدح
ّوج على أطلق الّشارع المحصن. لفظ المتز

فعليششه المزيششد أراد ومششن الحقششائق، تنقلششب الّصششوفّي الفكششر بفضل وهكذا
كرامششات كتششاب: "جاششامع أمثششال العجششاب العجششب ليرى الولياءا طبقات بكتب

ّنبهاني، الولياءا" ليوسف الّشششعراني الحمششر الكبرى" للكبريت و"الطبقات ال
وأمثالها.



ومن الئّمة ومن الّمة من يريدون ومدرسته وتلميذه سعيد جاودت هو فها
ّدعاة مّمششا هششذا قششولهم فهششل باختيششارهم، الّسششجن إلششى يششذهبوا أن اللششه إلى ال

ّق ّية، نظر وجاهة من يناقش أن يستح مششن نناقشششه أن بنششا الولششى أّن أم شرع
ّلفين أقوال في دخوله باب ّثانية المعذورين؟! أظّن أو المك مششع الولششى هي ال
ّكر نقششوله أن يجششب ما لكن القوال، هذه مثل ّنششوكى هششؤلءا بششه ونششذ بحقيقششة ال

ّد، العالم في الّسجون يقششول أن حقيقتهششا علششم وقد للمسلم يجوز وهل المرت
ّتذكير مع قولهم، مثل هذا فيها قال التي سعيد جاودت رسالة أّن أخرى مّرة ال

ّبششان الجزائششر في المسلم للّشباب موجّاهة رسالة القول ّدعوة حمششى إ إلششى الشش
ّدولة إحياءا ّية. ال السلم
ّدة بلد في وخاّصة المعاصر العالم في الّسجن إّن فقط، احبس يعشد لم الر
ّيته ممارسة من يمنعه جاّب في المرءا يوضع حيث وحركتهششا؛ الحيششاة فششي بشر
ّنفششس لهششا تقششوى ل آلمششا الّسششجون صارت بل وعمله، وبيته أهله من فيمنع ال

ّية ّدوام على وعلينا بحال، البشر ّكر أن ال ّدين صنائع نتذ المسششلمين مششع المرتشش
ّتفكيششر وعدم لهم، بالبغض مليئة ونفوسنا قلوبنا لتبقى وحين، وقت كّل في ال

ّتة المسششلم ظفششر إذا فيهششم يحكششم ما أقّل وإن مسامحتهم، أو عنهم بالعفو الب
قريظششة، بنشي مشن حلفشائه  فشي- عنه الله  رضي- معاذ بن سعد حكم هو بهم

نسششاؤهم، وتسششبى الحلششم، منهششم بلششغ من وكّل مقاتلتهم، تقتل أن حكم حيث
مششن نراه ما إن سماوات، سبع فوق من تعالى الله حكم وهو أموالهم، وتغنم
ّية الحركششات قشادة ذاكرة ضعف ّد السششلم خصششوم مشع السشلم ول مششؤلم، جاشش
ّدين.  هؤلءا وبين بيننا المعركة طبيعة مع يتلءام المرت

:  منهجين بين السإلما
 الول آدما وابن الجهاد

ّناس ودعت المدرسة، هذه قالته مّما كان ّي تششرك إليه ال كلمششة أو إشششارة أ
ّدين، لعداءا عداوة فيها للششه شششهداءا نكششون سششعيد: أن جاششودت يقششول حيششث ال

ّوامين نكششون أن أنفسششنا نششدّرب أن وعلينا إلينا، يسيئون الذين مع بالقسط وق
ّتى عليه، بالّصبر ونتواصى بذلك، ونتواصى كذلك، ّننششا ح أن حاجاششة فششي لسششنا أ
ّو لفظ نطلق ّنما عليهم، العد ّتفسششير، فششي اختلفنا وإ ّلمنششا تعششالى واللششه ال أن ع

ّنا{نقول:  ّياكم أو وإ ًى لعلى إ قششاله الششذي .ا.هششش. هششذا}مششبين ضششلل في أو هد
فششالخوان للسششلم، المنتسششبة الحركششات مششن الكششثير تمارسششه سششعيد جاودت

ّددون زالوا ما المسلمون ّنصارى أّن مساءا صباحا ير فششي ورد كمششا إخششوانهم، ال
ّناس"، عنوان: "بيان تحت لهم بيان ّ الديششان بيششن الحششوار مششؤتمرات وما لل إل

هششذه يمارسششون القششوم وهششؤلءا الخطيششر، النحششراف هششذا لمثششل مثلششى صورة
ّنهششا حسنة، يزعمونها التي الخلق هششو فالسششلم السششلم، حسششاب علششى ولك

ّثمار يجني الذي ّيئة ال مششن وغيرهششا المقولششة وهششذه القبيحة، الفعال لهذه الّس
ّكد المقولت ًا قلنا ما تؤ للّب الّصحيح الفهم يفقدون القوم هؤلءا أّن من مرار

ّلششه، الّرشششد فقششد المششرءا يفقههششا لششم إن الششتي وحكمتششه وجاششوهره، الدين هذا ك
ّوراته، رؤاه واضطربت ّدين وجاوهر وتص ّيششة علششى قششائم ال العبششاد، لششرّب العبود

ّق، الله لهذا عبد النسان وأّن ينتحلششه مذهب ول يراه، قول من له فليس الح
ّدم ل فهششو لششه، تعششالى اللششه أراده ما سوى ً يقشش سششبحانه اللششه قششول علششى قششول

ّيته رابطة على رابطة يؤثر ول وتعالى، المششرءا أخطأ فإذا العالمين، لرّب عبود



ّدين أخطأ القضية هذه ّله، ال ٍذ وتظهر ك اللششه عبوديششة منهششج بين المفارقة حينئ
ّتبع ومنهج ّذاتي. والرأي الهوى م ال
ّنه عليه هي ما على واعتقدها بها، وآمن الولى فهم من الخلششق يحششارب فإ

ّبهم أو ويعاديهم، فهو عنه، بعدهم أو تعالى الله من قربهم بمقدار ويواليهم يح
بششالله يؤمنون ل الذين قاتلوا{بالله..  كفر من ويعادي الله، حارب من يحارب

بششالله)). كفششر مششن : ((وقاتلواوسلم عليه الله صلى . وقوله}الخر باليوم ول
ّلة ّية حركته فع ولششو تعششالى، للششه عششداؤهم هششي الخلق من مجموعة نحو العدائ
ّنششاس أكثر من المجموعة هذه كانت ًا ال يكششون كششأن عليششه وعطفششا لششه إحسششان
أو أخششاه أو والششده يذبششح وهششو قط يده ترتّجف ل المسلم فإّن والدته، أو والده

كششذلك وهششو تعشالى، للششه العششداءا صشّف أي الكفر، صّف مع هؤلءا وقف إن ابنه
مششن كششان وإن نفسششه علششى وسششيؤثره عنه، ويدافع تعالى، الله أحّب من يحّب
ّنكتششة هششذه فهمت إذا يعرفونه، أو يعرفهم ل قوم عششن يسششأل ل المششرءا فششإّن ال

ّتناقض منه ظهر موقف ّد سششعيه وبين له قوم إحسان بين ال قتششالهم فششي الجششا
ّلة وقتلهم، ّنششاس المسلم حرب فع ًا لل ّنهششم تعششالى، بششالله كفرهششم هششو جاميعشش ل
ّبون ّيد سّب وحيث المؤمنين، سيد الله يس ينتقششم أن العبششد على فإّن العبد، س
ّيده ّنه لس ّيده يرضى ل ل ّتهمه أن أو أحد، عليه يتطاول أن وحبيبه لس بما أحد ي

ّيده يقول: إن كأن فيه، ليس بعششض فيششه أّن أو ثلثششة، ثششالث وإلهششه وحششبيبه سشش
ّنقص صفات ّدعاءا ال ّتهامه أو له، الّشريك كا ّية بعدم ا شششرعه في حكمته قشدس
ّثششاني، الّصنف من الّرجال كان إذا أّما وقدره، ّنششاس عامششل مشن وهششو ال علشى ال
ّنه معه معاملتهم أساس َد قد سيكون أبى أم شاءا فإ ّي ّله ذاته، س وهو هواه، وأ

هششو وهششذا عليششه، غضششبه أو الخلششق عششن تعششالى الله رضى جاانب إلى يلتفت ل
ّنقطششة وهششذه البشششر، مششن لغيششره أو لششذاته النسششان تششأليه مظهر الششتي هششي ال

فششي ديننششا فششي فالجهششاد والقتششال، الجهششاد نحو أّمتنا في الّسيءا الفقه أوجادت
ّلق أنه أي تعالى، الله سبيل أغضششب مشن نقاتل فنحن وغضبه، الله برضى متع

ّدعى أو إلينا أحسن ولو الله ولششو عنه، الله رضي عّمن نكّف ونحن الحسان، ا
الحششاكم علششى الخششروج مسألة في بوضوحا يظهر وهذا الساءاة، كّل إلينا أساءا

ّنه الكافر، ّنفششوس وبششذل عليششه، الخششروج يجششب الحششاكم، يكفششر أن بمجّرد فإ ال
ّنظر بغّض ذلك، سبيل في رخيصة فششي السششلم عششن خرج الحاكم كون عن ال
ّد ولم نفسه، ّدى السششلم مششن خششرج أم غيششره إلششى كفره يتع إلششى كفششره وتعششش
ّلة غيره، الششذي هششو المششر، بهششذا أمرنا الذي تعالى، بالله الكفر هي الخروج فع
ّية على وقع إذا الئّمة جاور على نصبر أن أمرنا عليششه اللششه صششلى كقششوله الّرع

المر هذا أساس وعلى مالك))، وأخذ ظهرك جالد وإن أميرك : ((وأطعوسلم
ّدعى ّطلب، جاهاد وجاود عدم قوم ا ّدفع، جاهششاد على الجهاد وقصروا ال وهششذا الشش
ّدمنا كما الوائل من أحد يقله لم قالوه الذي سششعيد لمحّمششد مناقشششتنا عنششد قشش

ًا دفع الذي هو وهذا البوطي، رمضان ّد إنكار إلى أقوام ّدة، ح زعمششوا حيث الر
ّدة أّن ّناس يقاتل التي الر ّلح الخروج هي عليها ال ّد المس ّدولة، ض هششو وليس ال

ّظلمششات فششي يخبطششون وجاعلششوا تعششالى، بالله الكفر مثششل فاسششدة بتششأويلت ال
ّديق بكر أبي قتال قولهم: إّن ّدين عنششه الله رضي الص عششن لخروجاهششم للمرتششش

ّدولة قتششال هششو وليششس تقسششيمهم، حسب سياسّي قتال أي بكر، أبي وحكم ال
ّق أجال من ّلة ترى فأنت تعالى، الله ح ّية ليست الخلف في الع فهششم في فرع

ّنصوص ّلها، غير على ال ّدين لحكمششة فهمهششم فششي ولكشن مح فهششو وحقيقتششه، الشش
الحششديث أهششل خلف مششن أشششد بينهمششا والخلف ومنهششج، منهششج بيششن خلف



ّد هؤلءا قاله المعتزلة قاله ما أغلب لّن والمعتزلة، وموقششف كششذلك، منه وأش
ّيار هذا ّت ّطر معروف، الحديث أهل منهج من ال أصحابه. كتب في س

ّلعت التي المدرسة هذه ّيششة والصششول الفاسششد، بالرأي تض اضششطرت البدع
ّلة أعداءا عداوة بترك تقول أن منهجها لتوافق ّدين، الم سعيد جاودت وكلم وال

ّدم ّق في هو المتق جاماعششة مششع وليس الجزائر في العلمانيين الفرانكفونيين ح
ّنة أهل من ّتى الس العششدو لفششظ نطلششق أن حاجاششة فششي لسششنا أننششا والجماعة. ح

ّنما عليهم، ّتفسير، في اختلفنا وإ جاذبششة لحظة أقاله ندري ل قاله الذي وهذا ال
ّية أهششي ؟ تفسششيره فششي اختلفنا الذي الّشيءا هو فما وإفشاقة؟ صحو أم عرفان

ّية تعشالى الله آيات ّتشريع ذهنيششة فششي العلمششانيين أّن إذ حولها؟ اختلفنا التي ال
ّكر هذا غيشر علشى آيشاته وأنزلششوا الكريششم القششرآن تفسير في أخطأوا قوم المف

ّلها ؟. مح
ّية هل ثّم أسششس مششن هششي أم للّرأي خاضعة الله لعداءا عداوتنا إظهار قض
وسششلم عليششه الله صلى محّمدا بعث وتعالى سبحانه الله المسلم؟. إّن توحيد
ّطواغيت وتجريد الوثان لهدم ّ يقششع ل وهششذا الّزائفششة قداسششتها من ال بعيششب إل
اللششه إلششى دعششوته فششي وسششلم عليه الله صلى منهجه كان فقد الباطلة، اللهة
وسششّب آلهتهم، عاب فقد تعالى، الله غير عبادة من البشر عليه ما ضلل بيان

ّنششه أوثششانهم، مششن وسششخر آبششاءاهم، ّتوحيششد يتششّم ل ل ّق ال ّ الحشش مششن بششالبراءاة إل
ّطواغيت ّبادهم ال ّنششا{لقششومه:  الّسلم عليه إبراهيم قال كما وع منكششم بششرءااءا إ

ًا والبغضاءا العداوة وبينكم بيننا وبدا بكم، كفرنا الله دون من تعبدون ومّما أبد
ّتى والّسششلم الّصششلة عليششه النبيششاءا أبو قاله الذي . وهذا}وحده بالله تؤمنوا ح
ّلششة الستضعاف، زمن في قاله ّناصششرين، وق الّرحمششة نششبّي فعلششه الششذي وهششو ال

بششاب فششي يششدخل مّمششا ليششس وعبادتهم الكافرين من البراءاة فأمشر والملحمة،
العششداوة وبينكششم بيننششا وبششدا{قششال:  الّسششلم عليششه إبراهيششم فششإّن المصششلحة،

ّدم ،}والبغضاءا ّين ظاهر أمر وهي العداوة فق ّني غير ب وهششي البغضششاءا على ظ
ّننا قوله أن المسلم ليعلم ثّم خفّي، قلبّي أمر فششي معكم اختلفنا للعلمانيين: إ

ّتفسير، عنششدهم، الّصششواب وجاششود افتراض وهو ودينهم، لعبادتهم تصويب هو ال
عليششه مششا بكفششر يجششزم الموّحششد المسششلم فششإّن مسششلم، يقششوله ل أمششر وهششذا

ّيون، ّية منهج بين أخرى مّرة الخلف يظهر وهكذا العلمان الرباب، لرّب العبود
ّلق فإذا وأهوائهم، البشر تأليه منهج وبين بكششونهم للكششافرين بغضه المسلم ع

ّ يرضى فلن لله أعداءا المصالح تدخل ول وجاوههم، في الحقيقة يرمي بأن إل
ّتة، الباب هذا في ّتبع إذا وأّما الب ًا سششيبقى فششإنه الخششر المنهششج ا لرضششاءا جااهششد

ّق خصوم ّدين. وأعداءا الح ال
ّق لطلّب نصيحة وههنا المعاصششرين أقششوال إلششى يلتفتوا ل أن وناشديه الح

ّ لها ينتبهوا ول ّدين حقيقة فإّن الوائل، منهج على عرضها بعد إل ّتبششاع في ال ال
ّ يقوم ل التي أصوله من أصل وهذا البتشداع، وترك المششرءا ظششّن وحيث بها، إل

ّنه ًا يبتدع أن بذكائه قادر أ ًا دين انتسششابه زعم وإن عظيم، خطر على فهو جاديد
ّلششه فششالخير الوائششل بمنهج المسلم أخي فعليك السلم، إلى ّتبششاع فششي ك مششن ا

سلف. 

) : 3( العالم في الجهاد جماعات وجود موجبات
السششبيل هششو الجهششاد كششون العششالم فششي الجهاد جاماعات وجاود موجابات من
النفشوس، تتمّحشص فبشه وقشدراتهم، الرجاال حقائق تجلية في والقوى الجالى



ّدم حقيقتهشا، على فتظهر ّدمه مششن حينئذ فيق يششؤّخره مششن ويششؤّخر الجهششاد، يقشش
الجهاد.
ًا، كثيرة السلمية الحركات أمراض إّن الششتي أمراِضششها أعظم من ّ وإن جاد
القيششادة إلششى أعشششارهم أو أربششاعهم أو الرجاششال أنصششاف وصششول منهششا تعششاني

ّدم الجماعات فبعض ويسر، بسهولة ًءا الكثر تق ّدم وبعضها ومالً، ثرا الكششثر يق
ّدم وبعضششها العشششيرة، أو الوظيفششة في مرتبًة ًا البلششغ يقشش ًا، خطابشش وهششذه وبيانشش
ّيزات من ليست ِة الوصششاف هششذه تقديم إّن بل شيءا، في القيادة م ّلشش هششذه لع

فششي والحاصششل الواقششع هششو وهششذا عليها، ويقضي الحركة على يجني الوصاف
ّية الحركششاِت ّية الحركششات لبعشض النششاظر يلحظششه ممشا فششإّن السششلم السشلم
ّية ّنه التقليد ّلم في الّرجال ارتفع كلما أ ّلما الجماعة داخل القيادي الس ُفَل ك َسشش

ّينه، ّلت تد ّدين، هذا بحقائق صلته وق إلششى منششه الفسششق إلششى أقششرب وصششار الشش
ًا شهرة الدنيا ملت التي الجماعات من جاماعة إلى تنظر فأنت اليمان، وصيت

ًا ترى أن تحاول ثّم ّيز شيئ ّيششة قدرتها أو دينها أو علمها في القيادة يم فل الدار
ّ تششرى ًا إل ّلششم إذا الّرجاششال، مششن مسششوخ أودى قششرر وإذا بالمصششائب، أتششى تك

ّتششذكير إلى بحاجاة ولسنا المهالك، إلى بالجماعة ًا أّن ال الجماعششة لهششذه مراقبشش
ٍد في ِنع البلد من بل ّية اللقاءاات من ُم إحششدى - مششع - مصششيبة لقششاءا بعد الصحف

ّنه ظهر حيث الّصحف ّ يصلح ل أ بششائعي بسششطات (طاولة) من بْسطة وراءا إل
َبندورة، فقششط، رمششز قائششد لنا: هذا قالوا ؟، هذا لماذا الجماعة حوجاجت وإذا ال

ٌءا بيده وليس الجماعات تقبل كيف أدري ول والقيادة، الدارة حقائق من شي
ّية ً تسمي (أن اللعيب هذه بمثل السلم ًا)؟، الرجاششال مششن رجال وكيششف رمششز

ً كان إن الرجال هذا يقبل ًا؟!. يكون أن رجال رمز
ّدة بلد مششن بلششد فششي ٌة سششّميت الششر ّية الجماعششة قيششاداِت مششن قيششاد السششلم

(قائششد فلن بشششركة سششّمي الشششورى مجلششس أّن "الّشششركة" أي بش المذكورة
ّلها الجماعة قيادة الجماعة): لّن وهذا بلده، من فهذا القائد، هذا أسرة من ك

ّق صاحبه، وهذا شريكه، وهذا نسيبه وهذا ابنته، زوج تسششّمي أن للقواعششد فحشش
البلد. هذا في الجماعة لهذه العام المراقب هذا بشركة الجماعة قيادة

والتراص الختراقالمعاصرة:  الجماعات
فمششن البرلمششان، (رجاالها) إلى الرجاال توصيل مهّمتها الجماعة تصبح حين
ّدم ٍذ المق الجماعة؟: هذه في حينئ

ّنها1 ّنهششا القبائششل ورجاال العشائريين، أصوات لكسب جااهدة تحاول  - ل فإ
ّيزات المواصفات من الكثير عن ستتغاضى تبحششث أن مقابل الرجاال في والم

ٍذ أصواتها، عشيرته له تدفع رجال عن ّدم فحينئ ّي. رجال هو المق عشائر
ّنها2 ّنهششا النتخابيششة الدعايششة أجاششل مششن المششال إلششى بحاجاة  - ول ّدم فإ سششتق

ّية الصفات من الكثير عن وستتغاضى مالً، الكثر الرجال حتى للعدالة الّشرع
ّية. قدراته من تستفيد المال
ّنفعييششن والنتهششازيين الوصششوليين وصششول تجعششل وغيرهششا الخششروق هذه وال

ً القيششادة إلششى والعملءا ًا، سششهل مششن الكششثير حششال وهششذا كششان، وقششد وميسششور
ّتلت التنظيمششات ّتك ّتجّمعششات وال ّية، وال ّتششى السششلم ّية المراكششز ح لششو السششلم

ّدم الذي الحال على لرأيناهم عليها القائمين إلى نظرنا وصفه. تق
ّتى ّين الششتي الحششوادث بعض على فسأمّر المطلقات ذكر في أبتعد ل وح تششب

هششذه إلششى موجّاهششة أسششئلة الحقيقششة فششي وهششي السلمي، العمل قيادات حال



ّظفوا أن عليهم أسئلة وهي عليها، لتجيب الحركات ِبعاتها من أنفسهم ين قبل َت
ّدخان بأنفسششهم يتطششاولوا أن ّتهششام فششي كالشش ّدعششاءا الخريششن، ا ّيششة وا العلم

ّية، ّدعاءا أو والموضوع ّية ا والمخابرات: المنافقين من الّصف تصف
ّي، رجال ) هناك أ الّشخص هذا واسم الّشام بلد إلى مصر من هرب مصر

ّنششه ذلك بعد ظهر جاويفل، نجيب هششذا الولششى، الدرجاششة مششن مخششابراتّي رجاششٌل أ
ّيا - الردن الّشام بلد في القيادة تغيير مهّمة له كان الّشخص - ولبنششان وسور

العششام، المراقششب منصب عن الردن من قورة أبي الّشيخ أزال فقد نجح، وقد
ّين ّتغيير، سّر الن إلى ُيعرف ولم ليلءا ليلة في غيره وع فششي كششذلك وحدث ال

جاويفل. نجيب سّر كشف ولبنان?.. الرجااءا سورية
ّظششر، القائششد يعششترف ) حين ب ّنششه المشششايخ شششيخ المن ّباط مششع جالششس أ ضشش

بغيششر نشششره المجوس" الذي دور "وجااءا كتابه لنشر دعمه أجال من مخابرات
ّدولة مع يتعاون أن لنفسه أجااز اسمه، ّية ال ّد الّسششعود الّروافششض، الّشششيعة ضشش
.الفعل هذا يسّمى فماذا

الفاضششح، الجهششل مششن ولكن عظيمة، مهّمٌة المسلم الّصف تصفية إّن نعم
ّية ّلح، العنف جاماعات القول: إّن تبني المفقودة والعلم القتالي والجهاد المس

ّدمات من هناك فليس للختراق، عرضة الكثر هي ّية مق الحكششم لهذا موضوع
تششؤول القيادة تجعل حين الجماعات من جاماعة إّن القول أليس ثّم القطعّي،
ًا الكبر إلى مباشرة ّن ّدمات غيششر إلششى قيادتهششا تششؤول جاماعششة هششي مثلً، س مقشش
ّية رأينششا لششو ولكششن الّصششفوف لكششّل اخششتراق هنششاك كششان لقششد ثّم معتبرة، شرع
ّنتيجة ّتالية ال كششّل قيمششة لنعششرف جاماعششة كّل عند الختراق مقاصد لنا لتبينت ال
حدة.? على جاماعة

والّسشيادة القيشادة إلشى العملءا بهؤلءا يؤدي الخرى الجماعات اختراق
والّرياسة.

ّدي والجهاد التوحيد جاماعات اختراق والقتل.  الموت إلى يؤ

والمتحان البتلء
المشة، هشذه في الصادقون بها تميز خصيصة يرى أن منصف باحث أراد لو

والميششزة الخصيصششة هششذه أن وضوحا بكل لرأى الفذاذ العلماءا جامعت وشارة
وسششلم: ((أشششد عليششه الله صلى الله رسول حديث مصداق وهذا البتلءا، هي

دينششه))، قششدر علششى الرجال فالمثل)).. و((يبتلى المثل ثم النبياءا، بلءا الناس
الزمشان، هشذا فشي القيشادة وصشول أن بوضشوحا كشذلك المرءا يلحظه ما ولكن

أبششدا يمششر ل طريق السلمية) هو الحركات في (أعني الزعامة منصة واعتلءا
صششدق عشن بحششق يعششبر ل طريشق عششبر يمشر بششل والمتحان، البتلءا طريق عن

الدين. لهذا وانتمائه الرجال
بعششض مششع البريئششة السششئلة بعششض نسششأل أن لنششا يجششوز هششذا ضششوءا وعلششى
الضرورية: المقدمات

السششلف، علششم ورثششة لكششونهم العلمششاءا بششاحترام المششة يطششالبون  - الذين1
السلف أمر ينتهي كان التالي: لماذا لهم قلنا لو السلف، راية رفعوا ولكونهم

إسششلمية؟، دولششة ظششل فششي يعيشون أنهم مع النفي أو القتل أو بالسجن دوما
كششافرة مرتششدة دولة في المر بهم ينتهي السلف وراثة وزاعموا زعماءا ولماذا

الكونيششة السششنة انقلبششت هششل الدول؟ هذه قادة عند ومقربين وزراءا يكونوا أن
المزعومة؟. السلف راية ممثلي عوار يكشف الجواب أن أم حقهم؟ في



والوصششوليين المنششافقين مششن المسششلم الصششف يصفوا أن يريدون - الذين2
مششا أي مفضششوحا، هششو مششا وفضششح مكشششوف، هو ما كشف عن الحديث ديدنهم
فششي العبقريششة فنششونهم يمارسششون ل فلمششاذا مهمتششه، لنتهششاءا الخصششوم فضحه
أهله؟ يفضحه لم ما وفضح الخصوم، يكشفه لم ما كشف

جااهششل كششل يتقنششه الخصششوم حششق فششي الصششبيانية الشششائعات إطلق  - إن3
دفششع قششوة يملششك ل وهششو الجاهلة، الغبية المم له تستجيب سلحا لنه وموتور،

دفششع يسششتطيع ل فهششو مخششترق أنششه أحششد عششن قيششل فششإذا إثبات، قوة يملك كما
والصغائر. العجائب زمن في للقبول أدعى قمة ولكنها التهمة،

اللصصه أمر الذي الرهان معها يذكر ل الشائعات تطلق حين لماذا
دعوى؟!. كل عند بإقامته وجل عز

يفششرز ممششا أكثر السلبيات شك ول يفرز واقع وهو المرير، الواقع هذا أمام
نحششو بقششوة بضللته يدفع وهو وحاشيته، للشيطان فيه الُملك لن اليجابيات،

ومعرفششة الثقششات، لفششراز القششوم السبيل هو ما الواقع هذا أمام المجتمعات،
الرمششل نحو الحقيقة من هروب دون كذلك وتزوير، لبس دون الرجاال حقائق

للختفاءا؟.
فششي المحتششذى النموذج إلى نرجاع أن يدعونا السئلة هذه على الجواب إن

وقيمتهم. وأحوالهم الرجاال معرفة في بمنهجهم تعريفنا
البششوال العرابي فيهم وكان علماءا، عنهم الله رضي الصحابة في كان لقد

الذهبي). قال (كما عقبيه على
فششي يقششع مششن فيهششم وكششان الثرياءا، عنهم الله رضي الصحابة في كان لقد
وفقره. فاقته لشدة صلته
العيي. فيهم وكان البليغ، الشاعر عنهم الله رضي الصحابة في كان لقد
مششن فيهششم وكششان الخششبير، الصششانع عنهششم اللششه رضي الصحابة في كان لقد
يمارسها. تجارة كل في يخسر

 والجهاد العلماء : القيادة
ّوع الّصحابة صور كانت لقد كششان ولكن ونماذجاهم قدراتهم في وتختلف تتن
ًا يجمعهم واحد شيءا هناك هششذا شششذوذ، بل يحششوزهم ورابط استثناءا، بل جاميع

تعالى. الله سبيل في الجهاد هو الّرابط
ّننا بل ّلمها التي العلم مسائِل أغلب أّن نرى إ عليه الله صلى الله رسول ع
ّتجارة في كانت - سواءاوسلم ّية أو ال ّنما الحكام بق ّلمها - إ رضششي الّصششحابة تع

تعالى. الله سبيل في الجهاد حال في وهم عنهم الله
ّنمششاذج ذكششر في بعضها أستوعب أو المثلة، ُأكثر أن أستطيع ل وأنا الششتي ال
ّنششي القاعدتين، لهاتين أو القاعدة، لهذه تشهد وغيرهششم العلششم طلبششة أدعششو لك

ً البخاري صحيح وقراءاة فتح إلى ويقرؤوه أقول)، لما نموذج أفضل (وهو مثل
ّعن ّبر، بتم أن بمعنششى الششوارد، الحششديث سششبب يجمششع أن واحد كّل ويحاول وتد
مسائل أغلب أّن يرى وسوف قيل، وأين الحديث، فيه قيل الذي الّزمن يذكر
وهششاك تعششالى، اللششه سششبيل في الجهاد في تقاُل كانت الحياة عموم في الفقه
المثلة: بعض
ّوج أن ترغيبه في عنه الله رضي لجابر وسلم عليه الله صلى قوله يششتز

ّ ًا البكر: ((هل خلل وسلم عليه الله صلى قالها وتلعبها))، تلعبك بكر
ٍة غزوة. من قفل



ّتيّمم فقه ٍة من ُأخذ الجنابة من ال غزوة. في حادث
ّله كان المتعة، زواج حكم ّبد. وتحريم تحليل من الغزو في ك مؤ
ّلششق حششديث مششن ُأخششذ البششدان شششركة جاششواز بيششن الّشششركة بجششواز يتع

الغنيمة. في المجاهدين
الششتي الّمشششة عمل أّن واضحًة دللًة تدّل وهي تحصى، أن من أكثر والمثلة

تعالى. الله سبيل في - الجهاد له تبع هو آخر عمل - وكّل به تعمل أن ينبغي
ّ بمجموعها الّمة عمل كان ولّما سشبحانه الحكيششم الّشارع استثناه من - إل
ّدم فكان الله، سبيل في الجهاد - هو وتعالى العمل، لهذا أتقنهم هو فيها المق

ًة وأكثرهم ّدم فكان غماره، خوِض على قدر اللششه سششبيل في المجاهد هو الُمق
فششي خليفششٌة يوجاششد فل وأمششراءا، خلفششاءا مششن الّمة قادة حال كان وهكذا تعالى،
ّطويل تاريخنا ّ ال ً وكان إل ًا، مقاتل ٍة أعلششى وفي مجاهد هششذا مراتششِب مششن مرتبشش
العظيم. العمل

ّية هذه ،الّرشيد هارون ّذابون ملها والتي العظيمة، الّشخص ًا الكشش أخبششار
ّيفة ّد أنفسششهم من لخجلوا حقيقته، علموا لو وقصفه، ولهوه بذخه عن مز أششش

ّنهم الخجل، يخجلون. ل الحقيقة في ولك
ًا يغزو كان الّرشيد هارون ًا، ويحّج عام جاهششاده حصششاِن علششى ينام وكان عام

ّتى ّوست ح "الّصششائف" غششزوة فششي وهو ومات عليه، ركوبه كثرة من رجاله تق
ّنه قال تعالى. لو الله سبيل في يجاهد وهو المشرق، جاهة كششثير كان قائل: لك

ّذهب بالطنان، الجواهر عنده المال، ّد ل والمششال بالرطال، وال َعشش يششديه. بيششن ُي
ْقت قلنا ّية الّمة، كانت وهكذا له: صد ًا يكششن فلششم مثلششُه، غن ّيشش تجششد ل وأّمتششه غن

ّظلمة حال هو كما الخبز، لقمة ّبرين، ال ّله هذا كذلك، لهم قلنا ثّم والمتك من ك
ديششار بالجهششاد تعششالى اللششه أورثششه حيششث اللششه، سبيل في بالجهاد تم الله فضل

رمحي)). ظّل تحت رزقي : ((جاعلوسلم عليه الله صلى لقوله الظالمين،
ًا الكلم هشذا نقول ّد ى ر الّصشحيحة القيشادة عشن يبحشث أن يحشاول مشن عل

ّقة ّتجّمعات الح ّية، لل ّتنظيما وكذا السلم ّتلت، تال ّتك أو شئنا نستطيع فلن وال
ّية قيادة نفرز أن أبينا ّ حقيق ّظرف في إل ّظششرف هذا الفراز، لهذا الّصحيح ال ال
ظششروف فششي الجماعششة حششوله تلتقي قائد يبرز الله. حين سبيل في الجهاد هو

َبرة والهششوال، الّشششدائد َبششدة، والمصششا تكشششف قاسششيٌة، ظششروف وهششي والمكا
ٍذ حقيقتها، على المعادن َدر، الّششوائب مشن خاٍل القائد معدن يكون حينئ والكشش

ُهو ٌد ف ّق حقيقّي قائ لكششن ويفخر، به يتشّرف المنصُب بل المنصب، هذا يستح
ّدعشة زمن في الخّسشة وظشروف والّرذيلشة، المهانشة زمشن وفشي والخمششول، ال

ّية، الكلمة صنع إتقانه هو يملك ما جاّل معّمم شيٌخ لنا يأتي والعار، أو الحماسشش
ُع الّسامعين، ألباب فيأسُر المنّمقة، فهششل وتششأميره، تسييده إلى الغثاءا فيسار

ّطريق هو هذا ُلشع حيشن أو الّصشائبة؟ القيادة اكتشاف في الحقيقّي ال ْط علينشا َي
ّدعائّي، الششبريق ملششك رجال أو نشششرة أو مجلششة إنشششاءا علششى بقششدرته سششواءا الشش

أو مرموقششا، كاتبششا فيعرفششونه النششاس، علششى يشششرف أن واسششتطاع بها جاريدة،
الحقيقية؟. للقيادة الصائب الطريق هو هذا فهل خبيرا، سياسيا
ُتعلششم إنمششا الحقيقيششَة القيششادة أن لتعلششم عليها، تقيس أن وعليك أمثلة هذه
والشدائد. الّصعاب زمن في تعالى، الله سبيل في بالجهاد



القرآن: في القيادة
ًا نموذجاا لنا الكريم القرآن عرض ركششام بيششن مششن الّشششهد لسششتخلص رائع
ًا مثل والتصوير العرض هذا وكان الخشلط، ّي ًا ح كيششف الّمة تعليم في وحقيقي

الّرجاشال، مقشاديُر تعشرف وكيشف الّصشفوف، تتميز وكيف الخلوص، هذا يخلص
َدث وهذا ّد فيششه العظيششم القرآن عرضه كما التاريخّي الح الواضششُح الجلششّي الششر
ّطرق على ِدر، إعداد في الُمبتدعة ال مششن الكثير أّن إذ الكفاءاات، صنِع أو الكوا

ّيشة طريقشة يطرحشون المعاصرة الهجينة الفكار أصحاب ّيشة طرقشا أو بدع بدع
ّين التي هذه دعواتهم في وهم المة، في هششم إنمششا وحقيقتهششا أمرهششا لنششا سيتب

ّية. البداعية الطاقات من المسلم الشباب يفرغون الحقيق
ّلششة يوجاششدوا أن المزعومششة التربية أصحاب يحاول فشي طريقتهششم علشى الد

ٍد كششل فششي يصششرخون وتراهم الّمة، ورجاال الّمة، صنع والّشششباب الّمششة أّن وا
ٍة إلى بحاجاة المسلم ٍد تربي والمتحششان، البلءا معششترك في يوضع أن قبل وإعدا

ّلة أبرز ولعّل ِدث احتجشششاجاهم هششو البششدعي التيششار هششذا أد عليصصه طالوت بحششا
ّين القرآن صوره كما الحادث هذا نعرض نحن وها ،السلما أن أبلج بجلءا ليتب

ٌة الحقيقة في وهو لهم، ل عليهم الحدث هذا الجهششاد، حركششات ُعمششد من ُعْمد
ّلتهششا من ودليٌل ُتششبرز الّمششة تربششي الششتي هششي الجهششاد حركششة أّن أد القيششادات، و

الرجاال. بمقادير وتعّرفنا
ّول حديث البقرة سورة في اللششه كلم مششن وكششان إسششرائيل، بنششي عن مط
[البقششرة الّسششلم عليششه موسششى بعد إسرائيل بني عن الّسورة هذه في تعالى

إذ موسششى بعششد مششن إسششرائيل بني من المل إلى تر ألم{]:شش 252-246 آية من
ًا لنا ابعث لهم لنبّي قالوا أّن نششرى كمششا اليششة  وفي}الله سبيل في نقاتل ملك
ّنفششس، لششه ترتاحا ل وصف القرآن في والمل "المل"، هم الملك طلبوا الذين ال

وترتقششب خيفششة، تتششوجّاس قششوم علششى الّصششفة هششذه وإطلق المل ِذكر فبمجّرد
عششادة مششن وليششس الكريششم)، القرآن في المل كلمة (راجاع وقبح شؤم أوصاف

ًا، يطلبوا أن المل ّبئ لمر فهو طلبوه وإن خير أدري ل هنا وأنا أنفسهم، في خ
ُل فّرق لماذا ّنة المقاتششل، والملششك النبّي بين الم النبيششاءا فششي جااريششٌة اللششه وسشش
ّنشبّي أّن غيرهم من أو إسرائيل بني من كانوا سواءا ي ال الحشاكم هشو أتبشاعه ف

والحششديُث وأجْالششى، أوضَح إسرائيل بني في المر هذا وكان والقاضي، والقائد
ّي ّنبشو هد ال إسشرائيل بنشو : ((كشانتوسشلم عليشه اللشه صشلى لقشوله لشذلك يش

ّطلب هذا النبياءا)) فهل تسوسهم ّدمششة المل فششي المشروط ال أّن لنعششرف مق
ّينششوا وإن الوصششف هذا عن يخرجاون ل "مل"، هم طلبوه الذين هششذا بغيششره، تز

ّنفس إليه تطمئّن الذي هو هذا كان وإن ونظر بحٍث إلى يحتاج أمٌر هششذا في ال
هذا عن تنبئك الية ختام في حقيقتهم كشف في الّسرعة هذه إّن بل الوقت،

ّلششوا القتششال عليهششم كتب فلّما{تعالى:  الله قال قلناه، الذي ّ تو ً إل منهششم قليل
}.بالظالمين عليم والله
وكيشف القتششال فشرض تششّم وكيشف الجامشال هذا لنا تكشف اليات جااءات ثّم
َدث سار حاله. على واستقّر الح
ّيهم لهم وقال{ ًا طالوت لكم بعث قد الله إّن نب ّنششى قشششالوا ملك لششه يكششون أ

ّق ونحن علينا الملك .}المال من سعة يؤت ولم منه بالملك أح
ّبانّي الكلم هذا ّكد الر مالً.. المل الممتلئ المل للمل، كان البتلءا أّن لنا يؤ
ًا. ولّما طلبوا ًا الله كان ملك ّظالمين، عليم هششؤلءا أّن سششبحانه علششم قد فهو بال
ًا يطلبون القوم ًا ل فقط، ملك ُعْمششدة مقششاتلً، ملكشش ّق و إقششرار فششي لششديهم الحشش



ّور حاولنا ولو المال من سعة له مّمن يكون أن هو وقبوله الملك ّية تص ّنفسشش ال
ّية ّذكية الّزائفة ومحاولتهم للمل، الحقيق ّتضششح القتششال مبّرر ستر في وال لنششا ل
ّولً:  طلبوا فهم الكثير، الشيءا ًا{أ حاجاجهم ولّما ،}الله سبيل في نقشاتل ملك

ّكرهم النبي القتششال عليكششم كتششب إن عسششيتم هل قال{نفوسهم..  بعورات وذ
ّ ًا هذا قوله على جاوابهم  فكان}تقاتلوا أل علْمششت مششا أّن قال: وهششو لما مؤكد
ّبه أنفسنا من نقاتششل أل لنششا ومششا قششالوا{ للقتال طلبنا سبب هو به والّشغف ح
ِرجانا وقد الله سبيل في .}وأبناءانا ديارنا من ُأخ

ّنه ّدمششة وهذه المل، لكشف حديث وهو المل، حديث إ ّلك المق مششا علششى تششد
حقيقتهم. على المل تكِشف أحداث من وراءاها سيأتي

ّياتهششا فششي تحمل الية  هذه}بالجنود طالوت فصل فلما{ ّلششف معنششى ط تخ
بالركب لحق من فمنهم أيديهم في سقط قد المل أن إلى إشارة وفيها المل،
ًا، فسار َبششت فحيششث المشششل، وصششف تحششت ليبقششى تخلششف مششن ومنهششم جانششدي ذه

معهششم فخششرج بششه ُفِصششل فمن وصفهم، - ذهب  الفصل- الموقع عن حقيقتهم
"الجنود".. هو جاديد وصف تحت سار

ّيششن وطالوت ،}بالجنود{ طالوت فصل ًا ع ِلكشش ٍر َم ول للجنششود دخششل ل بقششرا
ًا طالوت لكم بعَث قد الله إّن{ إلهي ببعٍث بل فيه، للمل البعششث  مششبّرر}ملكشش

َطًة{ ِم في بس ّوة ،}والجسم العل دخششل ل تشششريعّي امتحاٌن والمانة. جااءا الق
ٍر مبتليكم الله إن{:  طالوت قول وهو فيه للبشر فليششس منششه شرب فمن بنه

ّني ّنه يطعمه لم ومن م ّني فإ ّ م تشريعي أمٌر  فهذا}بيده غرفًة اغترف من إل
ّي نااستحسشا وليس إلهي، وضٍع من ّتصشفية أصشحاب يضشعها لششروط ابششر ال

ّدعاة، والتربيششة المزعومششة، شششروطا يشششترطوا أن للنششاس يجششوز فكيششف المشش
البدعيششة؟ الّشششروط هذه على الدلة هي وما سلطان؟ من بها أنزل ما للجهاد

ْيششدنها الليششل قيام يصبح حتى تجاهد ل أن الّمة من يريد شيٌخ فهذا ّلششف بل د تخ
ّيششة، الربعين تحفظ حتى للّمة الجهاد ُيجيز ل شيٌخ وهذا منها، أحد وهششذا النوو

ًة الّمششة تصبح أن للجهاد يشترط شيٌخ ّظششر اللعيششب وفهششم السياسششة فششي من
ّيششة تنبششذ أن الجهششاد قبششل الّمششة علششى يششوجاب شششيٌخ وهششذا الدوليششة، وإل المذهب
أنششزل مشا شششروٌط وهذا.. وهششذا..، الربعة المذاهب سبيل في جاهادها سيكون

عليششه طالوت وهي: هل عليها، البحث يدور نقطة هنا ثم سلطان، من بها الله
ًا اشترط الّسلم كانت جانوده على شروطه أّن أم الجهاد؟ إعلن قبل شروط

ّلنا الحدث لّن مهّمة نقطة وهذه بالجنود؟ الفصل بعد القائششد ابتلءا أّن على يد
للّصششعاب تحّملهششم مششدى وفي قدراتهم، في واختبارهم جانوده حقيقة لمعرفة
يريششد كمششا ل جانششوده، مع حركته خلل ومن الجهاد، مسيرة في كانت والثقال

ايخنا ي مش الشوثيرة، ُفرِششهم علشى وهشم يمتحنهشم أن وهشو الّزمشان، هشذا ف
ّتان ٍءا إخلص بين فش وبيششن والمحششن، الملّمششات وسششط من يخرج حقيقّي ونقا
ّيٍف إخلص الششّرأس تسششليم وابتلءاات للقيششادة، الششولءا امتحانات من يخرج مز
ّبغاءا ُقرب لباس القيادة عليه فتصبغ وإدراك وعٍي دون كالب ّنجاحا. ال وال

للجهششاد وحركته مسيرته خلل من كانت جانوده لحقيقة طالوت معرفة إّن
ّناس وندعوا نقوله الذي وهذا تعالى، الله سبيل في تعششالى اللششه بفضل إليه ال

ُد ورحمتششه، ّوراتهم الخريششن أمششراض مششن عافانششا أن تعششالى اللششه ونحشششم وتصشش
العليلة.

ّد المواجاهة إلى خلص من خلص ثّم ّنهششر محنششة بعششد وجانششوده جاششالوت ضشش ال
ّوة الكثرة محنة ثّم منه، والّشرب ّية، والق الكريششم القششرآن لنششا يذكر ولم الماد



ّية الكثرة محنة أّن َطت العدد َق ْدحّي الوصششف إّن بل القوم، بعض أس لهششم المشش
ّوهم، كثرة برؤية ابتلئهم قبل كان ّنهشر: حادثشة بعشد تعالى الله قال حيث عد ال

َوْصف ،}معه آمنوا والذين هو جااوزه فلّما{ لكششّن مدحّي، وصٌف هنا اليمان ف
واحدة. درجاة على وليس متفاوتة مراتب اليمان
الُمشششلك اللششه وآتششاه جاششالوت داود وقتششل الله، بإذن فهزموهم{تعالى:  قال

ّلمه والِحكشمة .}يشاءا مّما وع
ٍة مشن كششم{ اللهشّي الوعششد ووقع المؤمنين بنصر اللهّي المقدور حصل فئش

ٍة ًة فئًة غلبت قليل َدث ومششن ،}الّصابرين مع والله الله بإذن كثير المعركششة، حشش
ّناس عرف الجهاد حركة ومن ملّماتها، وسط ومن َد ال ونحن الّسلم، عليه داو

ّوة أّن نعتقد نيالمسلم ّنب اللششه رحمهششم الّسششلف عاب وقد واصطفاءا، اختيار ال
ّنما حين الّصحيح، صاحب البستي حبان ابن المام على ّوة قال: "إ ّنبشش العلششم ال

ّننششا اللهي، والصطفاءا الختيار إلغاءا فيها لمحوا حيث والعمل"، أّن نجششزم ولك
ّدم وأنا هذا، يرد لم حبان ابن المام ّتى هذا أق معنى بأّن زاعٌم علينا يخرَج ل ح

ّنا الختيار، إلغاءا هو نقول ما الّسششلم عليه داود أّن اليات خلل من عرفنا ولك
الحششدث قبششل تفششّرق ما لداود تعالى الله . فجمع}جاالوت داود وقتل{ بعد برز
ّوة بين ّنب ّي قتششل . نعششم! عنششدما}والحكمششة الملك الله وآتاه{ والملك ال الجنششد
ّدمة كانت جاالوت الكافَر داود الختيار. مق
قتششل...؟ قتششل، هذا: قتششل، مشايخنا عقل فهل تعالى، الله  فاجاتباه}قتل{
َية تفسير لنا يعيدون مشايخنا فليت عليششه اللششه صششلى "قتل". قششال كلمة وتجل
ّنار)) رواه في وقاتله كافر يجتمع : ((لوسلم مسلم. ال

ّنهششا "قتششل"، كلمششة وسششلم عليه الله صلى محّمد أّمة تفهم أن أجال ومن وأ
ّبانّي منهٌج َبع سديد، سليٌم ر عظيمششة كلمششاٍت الحششدث وتعششالى سششبحانه اللششه أت
ّناس الله دفع ولول{ شريفة جاليلة لششم  فلو}الرض لفسدت ببعٍض بعضهم ال
ُيهلكششون ويجولششون، يصششولون وجانوده جاالوت لبقَي جاالوت داود يقتل حششرث و

ّناس الطواغيت، قتل بتعليمها المة على تعالى الله مّن لّما ولكن ونسلهم، ال
ّنه يشكروه، أن عليهم كان كمششا العششالمين، علششى فضششل ذو وتعششالى سبحانه ل
ّناَس الله دفع ولول{الية:  خاتمة في سبحانه قال لفسششدِت ببعششٍض بعضهم ال

علششى فضششٍل ذو اللششه ولكششّن . نعم،}العالمين على فضٍل ذو الله ولكّن الرُض
ويذهُب ويأباه، يرفضُه من ومنهم ويرضاه، فضله يشكُر من فمنهم العالمين،

ّبششط ّظلمششات فششي يتخ ًا ال ..}فهزمششوهم{ قششوله غيششر أخششرى كلمششة عششن باحثشش
}وقتل..{

ِه آيات تلك{ ّنك بالحق عليك نتلوها الل .}المرسلين لمن وإ

    : ونهاية  بداية الجهاد القيادة

ّيششة القّصة هذه أن لنششا كشششفت عنهششا الّشششيق القششرآِن حششديث ومششن التاريخ
النششاس، ابتلءا فششي تعششالى اللششه منهششج وهششو نهششايته، وهو المر بداية هو الجهاد

َتِشف حقيقتها. المة لتك
التالية: النتائج إلى نخلص النهاية وفي

1- ُتكشششف الجهششاد بغير وليس حقيقتهم، يكشُف والجهاد يناورون،  المل 
وتيها. تبّجحا الممتلئ والمل ومناورة، فلسفًة الممتلئ المل المل، حقيقة
ِه حقيقَة يعرف - طالوت2 ِد سششبيل فششي للجهاد وحركته مسيرته خلل جانو
ًا وليس تعالى، الله ونحوها. والحركة المعركة أرض عن بعيد



وليششس ووجاششل، خششوٍف من النفس يعتري ما بعض مع يتنافى ل - اليمان3
ًا والوجال الخوف هذا تعالى. الله سبيل في الجهاد إعلن لترك مبرر

وبعششد خللهششا، ومششن المعركة، وسط من برزت السلم عليه داود - قيادة4
يستحق -جاالوت- فهو الرأس إصابة على القدرة عنده من أنه حقيقي برهان

الرأس. يكون أن
ّيششة، القيششادة شششروط مششن شششْرٌط الشرعي العلم - إّن5 الجهششاد لن الجهاد

عله. في جال الله وأوامر الّشرع بضوابط مضبوطة حركٌة
ّنة إلهي، فضل الجهاد شعيرة - إّن6 تقبششل أن المششة علي ويجب ربانية، وم
ّنته، الله فضل المغبون. الخاسر فهو عنها أعرض ومن وم
ّد من إّن ّية الحركة لدى معاناة القضايا أش القائششد وجاششود عششدم هي السلم

ّيار الّصحيح والرمز المناسب، ّدة وجاششود مششن الّرغششم وعلششى والحركششة، للت المشش
ّية ّثششرة زالششت ما الخطوات أن إل لفرازه المناسبة الّزمن ونحششن وفاشششلة، متع

ّد من المسلم الّشباب نرى ّناس أش ًا ال ْيه احترام ًا مازال وقيادته لمسئول بعيد
ّتى بها، مختلط غير القيادة، عن ّثقششة، لششديه اهششتّزت وخالطهششا عايشششها إذا ح ال

وقيششادته، مشششايخه أخطششاءا بيششان في تتعالى صيحاته وبدأت الحترام، وسقط
ّكد وهذا ّطرق القيادة إفراز أّن يؤ َعتهششا الششتي بال ّتب ٌق هششي الحركششات هششذه ا طششر

والقائششد المحششترم، الّشششيخ صششورة علششى الحفششاظ أجاششل ومن وخاطئة، فاسدة
ّطريقششة إحياءا بعضهم يحاول المقبول ّية ال ّتعامششل فششي الّصششوف الّشششيوخأ، مششع ال

ّنها ّيششة بغلف مغلفششة تكششون لك ّية، أو العمل ّتششبريرات أو الّسششلف ّيششة ال الششتي الدار
ّقت ّية نظم من اشت المتكششّررة فالمحششاولت بصششلة، السششلم إلى تمّت ل جااهل

ِة إضفاءا في ً تششدوم تعششد لششم القيادة على القداسة صف اختبششارات أمششام طششويل
ّتعامل القرب الّضششغوط هششذه أمششام منهششم صمد ومن والقادة، القواعد بين وال

ّية ّنظر عن الطرف بغّض القادة، من القسر ّنه والقادة الّشيوخأ أنوار إلى ال فششإ
ٍذ القششوم، هؤلءا لمثل وإرادته عقله باع رجاٍل من شوهاءا صورة سيخرج وحينئشش

ٍد نششاعٍق وراءا تسششير التي البواق من مجموعًة تصبح الحركة فإّن فقششط، واحشش
ّية. الجماعات تركيبة من الواقع في نرى ما أقشرب هي الّصورة هذه السلم

): والشيخ ( التلميذ والقاعدة القيادة
ّفق كيف هي الواضحة المشكلة ّلحة الجماعة تو إيجشششاد في المهتدية المس

الخصششوص، علششى والقيششادة قواعششدها وبين العموم على أفرادها بين الحترام
ّذاتي العقششل احششترام علششى القششدرة من القصى المدى وجاود وبين والرادة الشش

ّلة؟ ّنظششر قاصششري لبعض يظهر وقد المستق ّتركيبششة، هشذه وجاشود اسششتحالة ال ال
ُد ِة واعتقا ّده الستحال ُيششدِخل فقششد المعادلششة، طرفششي أحششد فهششم عششدم إلى مر
ًا البعض ّتقششدير، الحششترام مفهششوم إلى خاطئة ممارساٍت أو صور ّتششالي وال وبال
ّيات. الممارسات هذه وجاود عدم الحترام أضداد من يجعل والّسلوك

ّتلميذ يناقش عندما ٍة في شيخه ال إلششى فيهششا ويراجِاعششه المسائل، من مسأل
ّد الفعششل هششذا فهششل المنششاظرة، بششل المراجاعششة درجاششات أقصششى الحششترام يضششا

ّتقدير ؟. وال
ّطششاب بشن لعمشر والّصشلبة المتكششّررة عنششه اللششه رضي بلل مراجاعُة هل الخ
ِة في عنه الله رضي ِة، الرض حول الختلف مسأل فيهششا ُيعمششل هششل المفتوحشش

ّنة جاششرت كمششا الفاتحين على ُتقّسم أم عمر، رأي هو كما بالخراج وأصششّر السشش



ّي درجاششة فقششدان عششن ينششبئ مششا فيهششا المراجاعة هذه هل بلل، تطبيقها على (أ
وأتباعه؟. القائد شخص بين الحترام درجاات درجاة) من

إحضششار وجاششوب مششن فهششم لّمششا عنششه اللششه رضي معاذ بن سعد استنكار هل
ّلظششة اليمششان وحلفششه الّزوجاة، لزنى رؤيته حال شهشود أربعة ّنششه المغ رأى لششو أ
ّيششة احششترام بششاب تحششت يششدخل ل مّمششا هششو رجاليهششا بيششن مششا ليضششربّن ذلك الرع

للقيادة؟.
ّيها تعالوا ثّم َبكم، القادة أ ّدنيا ملتم وأنتم لنحاس ًا ال ِة بوجاوب صياح محاكمشش

ِة ّببين ومحاسب وهزائمها؟. الّمة بمصائب المتس
ّيها تعالوا ّبب هششو ومششن حمششاة، أحششداِث عن لنحاسبكم القادة أ بهششذا المتسشش

ّطوال الليالي تدعوا ألم والبليا؟ المصائِب من الكّم ّلصكم أن ال تعالى الله يخ
ّنه عقشلة، عدنان من ًا الفششاق فششي يسششير بششدأ ل المجرميششن كشششف إلششى داعيشش

ّنفعيين والوصوليين والمنافقين َبناءا وال المششال وسماسرة الفنادق، وقادة والج
ّطاع الله؟. إلى الطريِق وق

ًا أنششوفكم احمشّرت لماذا ًا - غضششب ّد ظالمشش ّتجربشة كتشاب - ضشش ّية" "ال الّسشور
ّلفه ّنشه مشع الحكيششم عبشد عمر لمؤ ّ الحقششائق مشن ُيظهششر لششم أ رأس بمقشدار إل
ّ البرة، ّدي أن ينبغي فالحقائق وإل قاعششدة هنششاك كان لو المشانق إلى بكم تؤ
َهم ِر مع وتتعامل تعالى، الله دين َتف ٍة المو ّي ّية. بشرع وموضوع
ّنهضة حزب ملّف يفتح ل لماذا ثّم ّنوشي راشد بقيادة ال ٍة بطريقششة الغ ّيشش علن

ِرَف ّناس ليع ّنقششاط فتوضششع تششونس فششي جاششرى مششا حقيقة ال الحششروف، فششوق ال
ّيف القائد فيعرف الّزائفششة الّصششور هششذه تلصششق لماذا اللعوب، القائد من المز

ّ نششرى ل أن علينا كتب لماذا بل العظيم، السلم لوحة ضمن ًا إل ًا قائششد ورمششز
ًا ّيف ًا مز أّمة؟. قيادة ل دجااجاة قيادة عن عاجاز
ُة تفرضششه أمٌر الواعية للقيادة والتقدير الحترام إّن وذلششك بنفسششها، القيششاد

ّفرة مسيرتها خلل من وانتصاراتها. الجماعة أهداف نحو المظ
ّنانة، الخطب يخطب - لم تعالى الله - رحمه حنبل ابن أحمد المام ول الر

ّولششة البيانششات أصدر ًا المط ّنششاس مششن طالبشش مششوقفه بششل وتقششديره، احششترامه ال
ِه الحق، في وصلبته ّنة سبيل في وتفاني جاعلشه الشذي هشو تعالى الله ودين الس
ًا للناس ّنة أهل على اسمه وفرض إمام والجماعة. الس

خصششومه جاعل وجاهاده - بفعاله تعالى الله - رحمه تيمية ابن السلم شيخ
ّبيه تلميذه قبل ِقّرون ومح ّنهم والّرفعة، بالفضل له ُي ل المواقف، رجال رأوا ل

ٍم أبواق وصراخأ. كل
َدتهم علماءاهم يحترمون والتباع والقاعدة الّمة ُة تفرُض عندما وقا القيششاد

ونزاهتها. وفعالها بمواقفها نفسها
ّنني ًا أعلم إ بعشض مشن نظششرة يرجاششو المتحمششس) كششان الشباب (من أقوام

ّنانششة السششماءا فششي الجلششوِس مجششّرد يعتششبر وكششان المفكريششن، القششادة مششن الر
ٍة ّكر أو القائد أو الشيخ لهذا محاضر ّد مشن هشي المفشش ُقربششات أشش اللشه إلشى ال

ّنه تعالى، ٍة بعد ولك ٍة تجرب أّن يعتقششد صششار حقيقتششه على الغثاءا هذا كشفت ُمّر
ِة هؤلءا قتل ُقربات أفَضِل من القاد تعالى. الله إلى ال

؟. هذا لماذا
ٍم، ُتّجششار القادة هؤلءا أن كشف الواقع لن جالّي، واضٌح السبب ُق كل وأبششوا

ْور جااءا إذا حتى صراخأ، ّنزال َد ّتجربة ال ُكِشف حقائقهم، تعّرت وال أمرهم. و



ّق من هو إذ بالّرجاال، فنا يعّر الجهاد كان وإذا البششاب، هششذا في الموازين أد
ّنه ّنششاس يقّسم الذي الفرقان كذلك فإ ّيششة، أقسششامها إلششى ال ّيششز فبششه الحقيق تتم

ّين الّصفشوف، ّين كمششا اليمششان، فسشطاط فيتششب ّنفششاق، الكفششر فسششطاط يتششب وال
ّنششاس فيششؤوب الفتششن أّن ومعلششوم لنفسشهم، يرتضششونها الششتي منششازلهم إلششى ال

ّناس، تكشف والبتلءاات قششال: "إّن مششن صششدق إذ نجششواهم، مخبششوءا وتخرج ال
ّتخششذ كششذلك وبهششا المنافقين"، حصاد الحرب بششاب والّشششهادة الّشششهداءا، اللششه ي

ّ تعالى الله يفتحه ل جاليٌل المقّربين.  لوليائه إل

 والبعد والنفاق والقرب الولية مراتب الجهاد:
ّية الّسيرة قرأ من ّنبو ّنششه إذ قلنششاه، الششذي هذا فيها يرى متفّحصة، قراءاة ال أ

ٍة من ما ّ وسششلم عليه الله صلى الله رسول خاضها معرك ً وأظهششرت إل رجاششال
ً وأظهرت كما والقرب، الولية مرتبة في ّنفششاق مقششام فششي رجاششال والِخششزي، ال

ّنفششوس بششذل لّن والمتخششاذلين، المخادعين حقائق يكشف الذي هو فالجهاد ال
ّينة ّ عليششه يقششوى ل الششدين هششذا سششبيل في ه ًا الششدين بهششذا المرتبششط إل ارتباطشش

ًا، ّي ّثلت ومن حقيق ّدار له تم ّنششى يراقبهششا عينيه، بين الخرة ال أو قششال أو تششوجّاه أ
ّنا{بقوله:  عباده من الّصادقين تعالى الله مدحا كما فعل، بخالصة أخلصناهم إ
ّدار ذكرى ّلششم أن بعششد ذلششك ص، سششورة في  وهي}ال داود عششن تعششالى اللششه تك

ّيوب وسليمان وذكششر والّسششلم، الّصششلة عليهششم ويعقوب وإسحاق وإبراهيم وأ
َننه وتعالى سبحانه ّلششة وتعششالى سبحانه جاعل عليهم، ِم َنششن، هششذه ع وسششبب الِم
ّنهم إغداقها ًا للخرة، أنفسهم أخلصوا أ ّب دينار: "نزعنششا بن مالك قال وعملً، ح

ّدنيا حّب قلوبهم من هششذا أّن إذ وذكرهششا"، الخششرة بحّب وأخلصناهم وذكرها ال
ّدين ّ به الله يرفع ل ال ّق به آمن من إل مششن يلقششاه مششا علششى وصششبر اليمششان، ح
ّقن ثّم والهوال، الفتن ّنششه تعششالى الله موعود على تي كمششا فيششه، ريششب ل آت وأ
بآياتنششا وكششانوا صششبروا لّمششا بأمرنششا يهششدون أئّمششة منهششم وجاعلنششا{تعششالى:  قششال

ّية ابن . قال}يوقنون ًا تعالى الله - رحمه تيم اليششة: "بالّصششبر لهششذه - تفسششير
المامة". تنال واليقين
ّناس جامع حيث الحزاب غزوة ففي ًا وتكاتفوا حشودهم، ال ًة يد على واحد

ومهششاجاره، وسششلم عليششه اللششه صششلى الله رسول مدينة طيبة هي صغيرة بلدة
ّنفوس، واضطربت ِزلت، ال ّناس ورأى وُزل -9 من [اليات أعينهم بأّم الموت ال

نعمششة اذكششروا آمنششوا الششذين أيها يا{تعالى:  الله الحزاب]. قال سورة  من27
ٌد جااءاتكم إذ عليكم الله ًا عليهم فأرسلنا جانو ًا ريح اللششه وكششان تروها لم وجانود
ًا تعملون بما .9  الحزاب}بصير

ٍذ، الملئكششة تقاتشل ولشم الملئكششة، فهشم الجنود أّما ّنمشا يومئشش ّذب وإ اللشه عش
ّباس ابن عن الّصحيحين ففي بالّريح، الكافرين ّنششبّي عن عنهما الله رضي ع ال

ّنه وسلم عليه الله صلى بالدبور)). وأّمششا عاد وأهلكت بالّصبا، قال: ((نصرت أ
عباس ابن عن صحيح بسند حاتم أبي ابن روى فقد الّصبا رياحا حركة تفاصيل

ّنه عنهما الله رضي (أي الجنششوب) للّشششمال ريششح (أي الجنششوب قال: "قششالت أ
عليششه اللششه صششلى اللششه رسششول ننصششر الحششزاب: انطلقششي الّشمال) ليلششة ريح

أرسلت التي الّريح وكانت بالليل، تسري ل الحرة الّشمال: إّن فقالت ،وسلم
الّصبا". عليهم



إذ{وتعششالى:  جاشّل فقشال فيهششا، جارى وما المعركة أمر تعالى الله فّصل ثّم
القلششوب وبلغششت البصششار زاغششت وإذ منكششم أسششفل ومششن فوقكم من جااءاوكم
ّنون الحناجار ّظنونا بالله وتظ .10  الحزاب}ال
ّنهششا ّنششه الفتنششة، إ ّتمحيششص، البتلءا إ ّدة بهشا مشا القلششوب تظهششر حيششث وال لششش

ّدة مكانهشا عشن تحّركشت : أي}البصشار زاغششت{ عليهششا، الّضششغط الخشوف لشش
ّدة مكانهششا عششن القلوب زالت : وكذا}الحناجار القلوب بلغت{و والّرعب، لششش
تششرى تعششد لششم العيششن إذ القلوب، بحركة تتحّرك فالعيون واضطرابها، خفقانها
ّكر يعد لم والقلب وجالءا، بوضوحا ّلششه وهششذا وثبششات، بسلمة يف ّدة بسششبب ك ششش
ّدث فقد أحد، منه يسلم لم خوف وهو الخوف، رسول أصحاب بخبر حذيفة ح

ًا الّشأن هذا ? في الله ًا، شيئ بشن لحذيفششة الكوفشة أهشل مشن فششتًى قشال عجيبش
وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيتم الله عبد أبا عنه: يا الله رضي اليمشان

تصنعون؟. قششال: كنتم أخي. قال: كيف ابن يا حذيفة: نعم وصحبتموه؟. قال
ّنا لقد والله ًا بصحبته نتعب نجهد. أي ك ًا، تعب ّنه وذلك شديد عليششه اللششه صششلى أ

أصششحابه وكششان تكششّل، ل ونفششس دءاوب، وعمل عالية، هّمة صاحب كان وسلم
ّبتهم عنهم الله رضي ّبه بششه، اللحششاق يحششاولون له لمح ّتششش فكششانت بفعششاله، وال

ّتعب تصيبهم هذه محاولتهم مششن يرضششى ل الحقيقششّي القائششد وكذا والجهد، بال
ّدون، رجااله ّيتششه فششي يقبششل ول ال ّ رع َوثبششاتهم، الّرجاششال فعششال إل أولئششك وأّمششا و
ًا أتبششاعهم مششن يصششنعون الذين القوم ّلششدين لهششم، أبواقشش فلششن لحضششرتهم، ومق

ًا ينفعوهم ٍة يوم في شيئ ِد كريه ٍر، وسدا معنًى عنه الله رضي حذيفة ولقول ثغ
ّنه وهو آخر، ّلما أ ّق َوُضح ك ًا وكان الح ّي ًا قو ّي ّلما جال ًا كششذلك الباطششل كان ك جَالششد

ًا ًا، واضح ّي ّق يكن ولم جال ًا الح ّي ًا جال ًا واضح ّي ّيام من يوم في قو في كان كما ال
ًا عهششده فششي الكفششر كششان وكششذا ،وسلم عليه الله صلى محّمد عهد عششن سششافر

وسششلم عليشه اللشه صشلى اللشه رسشول بأصحاب ُيلحق هذا فكان القبيح، وجاهه
ّتعب، الجهد مششع الحششزاب ليلة رأيتني لقد والله أخي ابن حذيفة: "يا فقال وال

القوم هؤلءا إلى فيذهب يقوم فقال: ((من وسلم عليه الله صلى الله رسول
ّلى ثششم رجاششل، منا قام فما الجنة))، الله أدخله بخبرهم فيأتينا اللششه رسششول صشش
ًا وسلم عليه الله صلى فسششكت مثلششه، فقششال إلينششا، التفششت ثّم الليل، من هون

ّنا قام وما القوم، ّلى ثم رجال، م ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول ص من هون
علششى القوم فعل ما فينظر يقوم رجال من فقال: ((هل إلينا، التفت ثم الليل،

الجشوع وششدة الخششوف شششدة من رجال قام فما الجنة))، في رفيقي يكون أن
البرد". وشدة
ّنوا : فالمنافقون}الظنونا بالله وتظنون{ ّبهم ظ ًا، بر ًا، وبالسلم شّر بهتانشش

ّنهم إذ ًا إل ورسوله الله وعدنا ما{قالوا:  أ فتح محمد يقولون: "يعدنا ،}غرور
غششرور"، واللششه هششذا رحلششه، يجاوز أن يستطيع ل وأحدنا وفارس الشام قصور

أن الناس على وهواننا حيلتنا، وقلة ضعفنا مع لنا يقولون: كيف اليوم هم وها
أن آمنيششن تعششالى اللششه نعبد أن نستطيع ل ونحن لنا وكيف السلم؟ دولة نعيد

الرض مشششرق فششي والّشششرك الكفششر قششوى فيه تخشانا حاٍل إلى حالنا ينقلب
ّننا ومغاربها ّنها ؟. لك ْتنششا إن اللهية، الوعود نقول: إ َأ ل واقعششة فهششي نحششن أخط

ّيششام ُتضعفه ولم المسير، وواصل الطريق، على ثبت فيمن شك والّشششهور، ال
ًا ازداد بل ًا، ثبات وإذا الطريششق، صواب على دليٌل إل الصعوبات شدة وما ويقين

ّدم طريق وهو الجهاد طريق كان ّنه والسششجن، والخطششِف ال طريششق كششذلك فششإ
ّنجاحا، العّزة ّطُرق كانت وإذا وال والمناصششب، الّسششهولة طششُرق هششي الخششرى ال



ّلة نهايتها فإن ُي الذ مقام ل يثرب أهل قالت: يا منهم والّشنار. وطائفة والِخْز
ّققششة، فهزيَمتكشم القتششال فشي لكششم مقشام ل أو فارجاعوا، السلم على لكم مح

وسشلم عليشه اللشه صشلى اللشه رسول يستأذنون وبدأوا منازلكم، إلى فارجاعوا
مكشششوفُة عششورة} أي بيوتنششا إن{يقولششون:  المواجاهششة وتششرك الهششروب فششي

َع نستطيع ل الجانب، ّداخل من ّذبهم إليها، ال هششي ومششا{قششائل:  تعششالى اللششه فكشش
ّ يريدون إن بعورة ًا إل ّنفوس وهكذا ،}فرار من الخاوية والقلوب المريضة، ال

ِة الحجج عن لها تبحث اليمان، هششؤلءا ولعششل المواجاهششة، لترك الضعيفة الواهي
المصلحة دعوى تحت الجهاد فريضة إسقاط في الصولية الحجج عن يبحثون

ِة ويخشششون الجهششاد، يريششدون ل أنهششم الحششال حقيقششَة ولكششّن الزائفة، الموهوم
ِئلوا ثششّم أقطارها من عليهم ُدِخلت ولو{تعالى:  قال نتائجه، ْتنششة ُسشش ِف َتوهششا ال ل

ّبثوا وما ّلون ل قبُل من الله عاهدوا كانوا ولقد يسيرا إل بها تل وكششان الدبششار يو
ًا القتششل أو الموت من فررتم إن الفرار ينفعكم لن قل مسئول الله عهد ل وإذ

ّتعون ًا بكششم أراد إن الله من يعصمكم الذي ذا من قل قليل إل تم أراد أو سششوءا
ًا الله دون من لهم يجدون ول رحمة بكم ّي ًا ول ول .}نصير

ًا للفضششائل يقيمششون ل القششوم هششؤلءا إن ًا، اللششه لششدين ول شششأن هّمهششم رأسشش
عليهششم الحزاب جايوُش دَخلت لو أنه ذلك ودليل أهواءاهم، وُشغلهم بطونهم،

ول احتبسوا، ما تعالى بالله ُيشركوا أن الجيوش منهم طلبت ثم المدينة، في
ّكؤوا، ّيبة بالله الكفر على لقبلوا بل تل مششع يششدورون فهششم قلوبهم، بالشرك ط

علششى أنفسششهم يششبرمجوا حششتى َحركتششه، ويراقبششون والمال، المنصب ُملك من
ّتجاهه، ّ اختيار لهم ليس ا َلمنا، الحاكُم أسلم إن الحاكم، اختياُر إل َفر وإن أس ك
َفْرنا، الحاكُم ِبلششون ول ك ِة بشالوعود إل السشلم علشى ُيق ًا الممتلئشش ًا، ذهبشش وكنشوز

إل ورسششوله اللششه وعششدنا مششا{قششولتهم:  قششالوا ولهششذا وتشششريفاٍت، ومناصششَب
ًا ّلمنا هذا أليس الدنيوية، لوعوده السلم اعتنقوا فهم ،}غرور نفرش ل أن يع
تلششك خطشأ هشذا أليششس ثششم ؟ للسشلم دعششوتهم فشي للنشاس والرياحين الورود

والعسششل، الّسششمن وسششنطعمكم للنششاس: انتخبونششا، قششالت الششتي الجماعششات
ّهل الفششاخرة، المساكن لكم وسنبني َيششاتكم، معايشششكم لكششم وسنسشش فلّمششا وَح
ّتلفزيون شاشاِت أمام هم فإذا اللواءا، بعُض أصابهم السششلم مششن يتششبّرأون ال
ِريق على ويتساقطون وأهله، ّط الششذي العبششد أتعششَس ما أل الخر، تلو الواحد ال

ًا بإسلمه يشتري أن ُيريد ًا، منصب عليششه اللششه صششلى اللششه رسششول وصدق وجااه
الّرجاششل حششرص من بأفسد غنم في أرسل جاائعان ذئبان قال: ((ما حين وسلم
لدينه)). والّشرف المال على
ل أن قبششل مششن تقسششموا ألششم اللششه؟ مششع بيعتكم أين عهودكم؟ قوم! أين يا
ّلوا الصادقين؟!. ثبات تثبتوا بل الزحف، يوم تو

الجهاد: في والسإوة القدوة
إليكششم، المششوت لششبرز بيوتكم في كنتم فلو أجالً، يقّرب ل الجهاد أّن اعلموا
َعكم، لن ففراُركم ُع ينف ّدنيا ومتا ّنون والذين زائل، قليٌل ال ّنششه يظ قششد بالجهششاد أ

ُة شروره، ازدادت أو الخصم، توّحش ْثر ْتله وك ّد هششو والّضعفاءا للموّحدين ق جاشش
ّنه واهم، ّنكششم أو وأعراضششكم، دينكششم علششى وقششاتلتم الّسششلحا حملتششم سواءا ل أ
ّنكم مساءا صباحا وأعلنتم السلحا تركتم ّد أ ُعنف ض ّيششر فلششن والقتششال، ال هششذا يغ

ًا، الحقيقة من ّدد الحقيقة وهذه شيئ الخششوان جاماعششة هششي فهششا يششوم، كششّل تتج
ُق المسلمين ِة أقدام تحت بنفسها وترمي السجون، إلى مصر في تسا الكفر



ّدين َة وترجاو المرت لهشا يسششمح أن المصششري الداخلية وزير قبل من ِرضى نظر
أن بينهششم لوسششيط يسششمح أن منهششم لترجاو إنها بل حقيقتها، له لتشرحا بلقائه،
ّية، جاماعة الخوان جاماعة أّن له ويشرحا عليه يدخل بششل العنف، تنتهج ل سلم
ّننششا الوكيششل، ونعششم اللششه نقششول: حسششبنا ونحن مساءا، صباحا منه تتبّرأ واللششه وإ

ّذلششة المهانة وصلت فهل الموقف، هذا من بالِخزي لنشعر الجماعششة بهششذه وال
ّدرك هذا إلى ّنه ؟، السفل ال ّتان إ ّتوحيششد جاماعششات موقششف بين لش والجهششاد ال

ّدكتور الخوان وجاماعة ّظششواهري أيمن المسلمين!! ال وعجششزه، ضششعفه مششع ال
ّنها كالحمم الكلمات يلقي الّرئيششس نحششو الَجششوانب محمششّر ِمششدفع طلقششاُت وكأ

ّد َتحِمل وحكومته، المرت ّد ل مصر فتح أّن الَمل كلماته و ّنششه منششه، ب قريششب، وأ
ّي إلى يعلم الجميع أّن مع ّنها عاجاز، ضعيف هو درجاة أ زالششت مششا اللششه آيات لك

ّلى الله وعدنا ما هذا قالوا الحزاب المؤمنون رأى ولّما{العصر:  هذا في تتج
ّ زادهم وما ورسشوله الله وصدق ورسوله ًا إل ًا إيمان كششذلك نحسبه ،}وتسليم

ّكي ول ًا. الله على نز أحد
ُفك، أين الله عبد يا فانظر مواقف، الّرجاال إّن ليسششتعلي اليمششان وإّن موق
ّتى بذاته أو الَجيششب، فقيششر أو الفششراش، طريششَح أو الّسششجن، حششبيس كششان لو ح

َد الحال. مطار
ّنششه ّنفششي ومششع بشششهادته، القتششل ومششع بخلششوته، الّسششجن فششي ليسششتعلي إ ال

ّنفاق وإّن اليمان، هو ذلك بسياحته، وأمششواله وشششاراته منصششبه مششع مخذول ال
ّنه وحشمه، ّنفاق!!  ل ّوقين اللششه يعلم قد{ال لخششوانهم والقششائلين منكششم المعشش

ّ البششأس يأتون ول إلينا هلم ً إل رأيتهششم الخششوف جاششاءا فششإذا عليكششم أشششّحة قليل
الخششوف ذهششب فإذا الموت من عليه ُيغشى كالذي أعينهم تدور إليك ينظرون
ٍة سلقوكم ٍد، بألسن أعمششالهم، فششأحبط يؤمنوا لم أولئك الخير، على أشّحة حدا

.}يسيرا الله على ذلك وكان
ّوقون والّضّراءا، البأساءا في هم، أخي: هم، أرأيت ّوقون، مع أتششوا فششإذا ومع

ّنزال مواطن إلى الواحششد يرجاشع حششتى والّسششمعة، الّريششاءا أجال من قليلً، أتوا ال
ّدنانير، آلف ويجمششع الخطششب، آلف ويخطششب بلدته إلى منهم الحششرب فششي الشش

ِءا ورمششٌي إيشذاءا الّسششّراءا وفي المعركة، بترك ينصحون كشّل مشن القشوال بسشو
ّتحٌة، عيونهم جاانب، ّية مف ّنظششر في البصر مجهر َطات الخطششاءا إلششى ال والّسششق

ّتى ًا فيها يسيروا ح ًا، شرق ّنهششا وغربشش ّلششٌة لك َبششة ك ِع وإبصششاره، الخيششر رؤيششة عششن ت
ُد يبني وعيالها، نفسها على كريمة منتفخة، جايوبهم ّنه منهششم الواحشش ّلششد، كششأ مخ
ّتى عليه، يظهر باستكثار المال ويجمع ُد صششار ح ّد منهششم الواحشش َعشش أثريششاءا مششن ي
ٍر محشّط أموالهم وصارت بلده، ّد ُكهم والخصوم، العداءا قبل من تن تسّجل بنو
بملييششن الهششدايا وشششيكاُت الملششوك هبششاُت تششأتيهم واق"، "واق الششش بلد فششي

قبيحة. وخطب رخيصة فتاوى أجال من الّريالت،
ّلم لقد ّنهششا وهششي والكلمششات، اليات بهذه الله تك ّيششة صششورة كأ للحششدث، كون
صششورة فيششه اختلطششت الحششزاب، حدث وكذا سريعة، نقلت تنقلنا الله كلمات

ّناس مشاعر وصورة ،}فوقكم من جااءاوكم {..}جانود جااءاتكم{ المشركين ال
ًا ّنون{خاطفة:  بصورة جاميع ّظنونا بالله وتظ ّلم ولم ،}ال مشششاعر عن الله يتك

ًا، الكافرين ّنهم عنهم يقول أن يكفي بل شيئ ّلشم فلشم فقشط، جانششود جانود، أ يتك
ًا ّ شيئ ّظاهرة:  حركتهم عن إل .}منكششم أسفل ومن فوقكم من جااءاوكم إذ{ال

ًا انتظرنششا حيث المؤمنين، وصف في القرآن شرع ثّم ًا:  وصششف هنالششك{ُمسششهب
ُتلَي ِزلوا المؤمنون اب ً وُزل ًا ِزلزال بالبيان، مفعمة كلمات سريعة، لفتة ،}شديد



وفجششأة الوصف، سرعة تقتضي المعركة سرعة ولكّن وراءاها، ما إلى وتحتاج
ّدث، المنافقين، إلى الله كلمات المنافقين، إلى تنتقل ّنهم وتتح معزٍل في وكأ

ّقششف غريب، جاْسٌم خاّصة، وأقوالهم خاّصة، مشاعرهم المعركة، أرِض عن يتو
الحششدث، قبششل ومعالمهم الّسابقة، أصولهم لنا ليحكي المعركة حديث عندهم
ّلة الحديث ويفضح وتحليلتهم، بتعليقاتهم الحداث يعالجون وكيف حركاتهم ع

ّ جاشاءات مشا المعركشة وكأّن وسكناتهم، المنشافقين فضششح وهششو المششر، لهشذا إل
عوراتهم. وكْشف

ّلششه، ذلششك ووسششط التقريششر هششذا علينششا عله فششي جاششّل الششّرب يلقششي فجششأة ك
يرجاششوا كششان لمششن حسنة أسوة الله رسول في لكم كان لقد{قائلً:  والحكام

ًا الله وذكر الخر واليوم الله صلى الله رسول أّن من الّرغم وعلى ،21}كثير
ّلها، المور في المؤمنين أسوة وسلم عليه الله اليششة هششذه أّن الّرغششم وعلى ك

ّتباع وجاوب في حّجة ّنبّي ا ّ ،وسششلم عليششه اللششه صلى ال ّقششف أن علينششا أّن إل نتو
عششن حششديثه خلل مششن السششوة هششذه اللششه قششّرر فقششد وِسششباقها، ِسششياقها، أمام

ّناس وتفاعلت المعركة، بصششلته، لنششا وأسششوة بلباسه، لنا أسوة نعم حولها، ال
ّله، بشأنه لنا وأسوة بمأكله، لنا وأسوة من انطلق السوة عن الحديث لكّن ك
ِر الحزاب، فتنة وسط ّدثون فأين القرارات، وصلبة المعارك، وغبا عن المتح

ّبه السوة ّثياب، لبياض بح ّيب، وكثرة ال ّتط ّذبيحة، وذراع ال و!. .. ال
ّتساءا القدوة عن القرآن حديث أّن ليعلموا عشن حششديثه خلل مشن كشان وال

.الحزاب غزوة
ّنه ّنبّي إ ّنهكذب ل ال ّطلب عبد ابن إ الم

ُقششدوة، السوة ُحكم تعالى الله قّرر أن وبعد صششلى اللششه لرسششول وأنهششا وال
لكششم ينبغششي فل وتقاتلوا، تصبروا، أن فعليكم صبر أنه فحيث ،وسلم عليه الله
تسششتأذنوه أن لكششم يجششوز ل بل والنشزال، القتال مواطن في وحده تتركوه أن
ًا كششان لو{تعالى:  الله قال كما القتال ترك في ًا عَرضشش ًا قريبشش ًا وسششفر قاصششد

ّتبعوك َدت ولكن ل ُع لخرجانششا اسششتطعنا لششو بششالله وسششيحلفون الشششقة، عليهم ب
لهششم أذنششت ِلَم عنك الله عفا لكاذبون إنهم يعلم والله أنفسهم يهلكون معكم،

ّتى ّين ح َدقوا الذين لَك يتب َلم ص ِذنك ل الكاذبين وتع بششالله يؤمنششون الششذين يستأ
ّنمششا بششالمتقين عليششم واللششه وأنفسششهم بششأموالهم يجاهششدوا أن الخششر واليششوم إ

ُنك ِم بالله يؤمنون ل الذين يستأذ ُبهم وارتابت الخر واليو ْيبهششم فششي فهم قلو َر
ُدون ّد تعششالى، اللششه ديششن نصرة من هروب هو الستئذان لّن  التوبة. ذلك}يتر

َتشوانى أو تعالى، الله دين يخذل أن للمسلم ينبغي ول له، وخذٌل نصرته، عن َي
ّنه ُلسوة تكون أن الّضروري البيان من وإ ْبر بششاب أعنششي البششاب هذا في ا الّصشش
ً بششه الرتبششاط ودوام القتال على ًا، عمل ِفكششر ًة، و ًا، ودعششو ًا وتحريضشش ّد علششى ور
ّبطين شبه ّذلين، المث ّوقين أو والمخ من عصر أي في أحكامه بإسقاط له المع

العصور.
يقششوى ل وسششلم عليششه اللششه صششلى اللششه برسول أسوة المر بهذا القيام إن
ّلششق إل عليه ِرهششا الّراجاششي بششالخرة، المتع ِبها ُيصششيبه، أن لجْا َأه، أن ولعششذا ِطشش يخ

ّذاكُر ّبه وال ًا لقلبه، تقويًة لر اللششه قششال كمششا يرتجششف أو يهششتّز أن من له وتطمين
ًا الله فاذكروا فئًة لقيتم إذا آمنوا الذين أيها يا{تعالى:  ّلكشم كثير }تفلحشون لع
ُلسوة لن النفال، ّقة تكاليفها الباب هذا في ا ُءا يرى عالية، شا بأّم آثارها المر
ْيه، َن ّذٌب فهو بلحظة، لحظًة التكاليَف هذه ويعيُش عي الرض، طواغيت من مع

ٌد أو ٌد أو َمْحبششوس، محاَصٌر أو َغريب، مطار ّد آن، كششّل فششي المششوَت يْرقششب مهشش



ِبر لن الحال هذا ومثل علششى واستعان الخرة، أجال من به قام من إل عليه يص
ذكششر وبيششن السوة ذكر بين التوافق يتحقق وبهذا تعالى، الله بذكر الصبر هذا

ّنششه إذ البششاب، هششذا غيششر فششي بششه المتأّسي بخلف وذلك بها، القائم وصف قششد أ
ّنفس رغبة تجتمع ُتها ال لششدى معلومة كثيرة أخرى أبواب في السوة مع وشهو

ّداني، القاصي ّلف ل الباب هذا في السوة لّن وال ًا، تك ّنفششس تصابر ول كثير ال
ول غيششره، لششترجاو شششيئا تخششاف ل فرحششًة، راغبششًة عليهششا تقوم بل عليها، نفسها

الطمئنان. إلى فتحتاج تضطرب
وصششدق ورسششوله اللششه وعششدنا مششا هذا قالوا الحزاَب المؤمنون رأى ولّما{
ًا إل زادهم وما ورسوله، الله َدقوا رجاششاٌل المششؤمنين مششن وتسليما إيمان مششا صشش

ّدلوا وما ينتظر من ومنهم نْحبُه قضى من فمنهم عليه الله عاهدوا . }تبديل ب

والكافرين:  المنافقين بين والوعد البتلء
مششن الكششافرين حركششة وذكر وأحوالهم، المنافقين تعالى الله وصف أن بعد

َظم تعالى الله وصف أن وبعد المدينة، حول اللتفاف ى الّزلزلشة ِع قلشوب عل
ُتلَي هنالك{ المؤمنين ً وُزلزلوا المؤمنون اب ًا ِزلزال تعششالى اللششه  أخبرنا}شديد

وكيششف الحششزاب لحششدث تفسششيرهم كان وماذا عنهم، الله رضي الصحابة عن
ٌد هو الحزاب جامع إّن ،}ورسوله الله وعدنا ما هذا{ له، فقههم كان اللششه وع

عنهششم اللششه رضششي الصششحابة أدب إلششى تعششالى الله في أخي وانظر ورسوله?،
ًا، البتلءا سّموا حين ِبشششارة يحِمششل الوعششد لفظ أن مع وعد ّنششذارة، وليششس ال ال

ٌة، والحزاب َذار ًا البتلءا سّموا فكيف ِن ؟!. وعد
ًا البتلءا تسميَة إّن تعشالى اللشه وعششود لن والفهششم، الفقششه تمشام مشن وعشد

ِبشارات وقدوم الخير، بحصول ّ تتّم ل ال ّتمحيص، البتلءا بعد إل رأى فحيث وال
ًا البتلءا المؤمن وقششوع وهو بعده، سيأتي بما شك ول له رابٌط فهو إليه، قادم
ّتخششاد بعششد لكششن الوعد، ْوقششف ا عنهششم اللششه رضششي كلمهششم وفششي الّصششحيح، الم

ُفهم ِق فهششو تعششالى، للششه وعششد هششو البتلءا هششذا قالوا: إن فحيث الحدث، من مو
ّنهم منهم موقف ِم وفق ويعالجوه عليه، سيصبرون أ ذلششك تعششالى، اللششه أحكشا
ّدمششة سششيكون البتلءا فششإن وإل الوعششد، إلششى البتلءا مششن ليخششرَج ل الوعيششد مق
الوعد.
خلل مششن وذلششك وخلصششته، البتلءا نتيجة إلى نظروا عنهم الله رضي فهم

ًا فتكششون المششرءا، بها يسقط فالفتنة الحدث، من موقفهم صشاحبها علششى عششذاب
مششا مششرٌض قلششوبهم فششي والششذين المنششافقون يقششول وإذ{المنافقون:  قال كما

ًا إل ورسوله الله وعدنا والّشششهوة، الهششوى بحجششاب محجوبششون  فهؤلءا}غرور
ّنشوا حيشث والجهشل، البلدة بحجشاب وكذلك َد أّن ظ علشى تقشدم اللهيشة الوعشو
ّذهب أطباق فحيششث واختبششار، تمحيششص وبششدون وابتشلءا، امتحان بل والفّضة، ال

ُبهم زاغت البلءا وقع ّق، عن قلو والّسششوءا، الشششّر كلمششات منهششم وخرجاششت الحشش
ّكروا فقد المؤمنون وأّما ّنششة تششدخلوا أن حسششبتم أم{تعالى:  قوله تذ ولّمششا الج

ِتكم َثُل يأ ْوا الذين َم ُءا مّستهُم قبلكم من َخل ُءا البأسا ِزلوا والضّرا ّتى وُزل يقوَل ح
 البقششرة.}قريششب اللششه نصششر إّن أل اللششه نصر متى معه آمنوا والذين الّرسول
ّد ل بل مقابل، بل تأتي ل فالوعود ّقها لمن تأتي أن من ب اللششه وصششدق{ يسششتح
ًا إل زادهم وما ورسوله ًا إيمان فّرق الله أن ترى المسلم أخي وأنت} وتسليم

ًا:  قششال حيششث المؤمنين وصف العظيم المجيد كلمه في ُتلششي هنششاك{سششابق اب
ِزلوا المؤمنون ذكششر إلششى وتعششالى سششبحانه عششاد ثّم المنافقين وصَف ثّم ،}وُزل



سابٍق وصٍف بين المنافقين وصف ذكر - وهو هذا حكمة أّن وأظّن المؤمنين،
ّنما لهم لحٍق ووصف للمؤمنين وجاششودهم وأّن المنششافقين لحششال تششبييٌن هششو - إ

نكتششة وهنششاك للمششؤمنين، وصششفين بيششن ذكرهم اقتضى الذي هو المؤمنين بين
ِزلوا{ الّسابق الوصف أّن وهي أخرى حركششة وصف وهو وصفين بين  كان}ُزل

هششي للمؤمنين الحاصلُة فالّزلزلُة المنافقين،  ووصف}جااءاوكم إذ{ الكافرين
ّوين: هذين بسبب العد

وقدومهم.. الكافرين
وأراجايفهم.. وخذلنهم والمنافقين

ومطرقششُة المنششافقين سششندان ومطرقششة، سششنداٍن بيششن وقششع قششد فششالبتلءا
ّد من وهذا الكافرين، ّين وكمششا وأعظمه، البلءا أش قششد الكششافرين أّن لنششا سششيتب

ِر بين المنافقين فتنة وبقيت ذهبوا ُهشش ّد فمششا المسششلمين، أظ القششوم هششؤلءا أششش
هششم{ منهم!! بششل المسلمة الجماعة تعاني ما أقسى اليمان!! وما أهل على
ّو َلهم فاحششذرهم العد َت ّنششى اللششه قششا ّنفششاق عششن القششرآن . وحششديث}يؤفكششون أ ال

تكششن لششم الَمششرض هذا من المؤمنين معاناة ولكّن مسهب، طويل والمنافقين
ّ ّنفششاق أّن إذ والقتششال، الجهاد حال في إل ِطششّل ل ال لكلمششاته يجششد ول برأسششه، ُي

ّ ّ وصدى قبول ّنفششوس، تضششطرب فحين والمحن، البتلءا وقوع عند إل وتبلششغ ال
ّنفششاق لراجايف يكون الحناجاَر القلوُب ّنفششاق ونششوع مششوطٌن ال فششي قبششول... وال
ومثلين. وصفين على القرآن

والواقع النفاق: المثل أهل أصناف
ّول:  المثل ًا، استوقد الذي كمثل مثلهم{ال ذهب حوله ما أضاءات فلّما نار

َكهششم بنششورهم اللششه ل فهششم عمششٌي بكششٌم صششّم يبصششرون، ل ظلمششاٍت فششي وتر
..}يرجاعون
ّثاني:  المثل ّيب أو{ال ٌد ظلمششاٌت فيه الّسماءا من كص ٌق ورعشش يجعلششوَن وبششر
ْوت حذَر الّصواعِق مَن آذانهم في أصابعهم ُد بالكششافرين محيششط والله الم يكششا

ُق َطُف البر ّلما أبصارهم يخ ولو قاموا عليهم أظلم وإذا فيه، مشوا لهم أضاءا ك
.. والمثلن}قدير شيءا كّل على الله إّن وأبصارهم بسمعهم لذهب الله شاءا

ّيان ّيتين: لحالتين القرآن واقع
ّول فالمثل ًا، ُيسلم لم الذي المنافق لنوع ال َبششه اليمششاُن يششدخل ولششم أبد قل

ّق قدوم بمجشّرد بل قّط، على قلبه مستقّر فهذا عنه، وأعرض أنكره عليه الح
ُكفر، ّنه ال ًا أسلَم لك ِهر َءا أو الّسيِف خوف ظا ّذهب). الصفر رجاا (ال

ّثاني والمثل ّنفاق، من آخر لنوع ال ّنفاق وهو ال ّلب، ال قلبششه علششى تأتي المتق
ّيُة الشواردات ظششاهره، أسششلم كمششا قلبششه فيسششلم بهششا، ويهتششدي فيبصرها اليمان

ّلما{ ّنششه}فيششه مشوا لهم أضاءا ك عليششه أتششت فششإذا اليمششان، علششى يقيششم ل  ولك
ّنفششس، الهششوى شهوات أو الباطلة، الّشبه وارداُت ّنه وال ّكششر فشإ ّنششور، لهششذا يتن ال
ُيظلم ُبه ،}قاموا عليهم أظلم وإذا{ قلبه ف ّدد فقل ل والكفششر، اليمششان بيششن متر

ِقّر نششوره حششال فشي وهو الموت جااءاه فإذا لهم، يختم بما عليم والله قرار، له َي
ًا، مات وإسلمه ًا مات ونفاقه كفره حاَل الموت أتاه وإن مسلم ًا، كافر منافقشش

ّ لنشا وليس ّظششاهر الحكشم إل ِلبششة، الحششال وقرائششن بال والِمحشن فشالبتلءاات الغا
ّنوعين، تكشف ّثاني والقسم ال ًءا، فتنششًة له تكون ال ًا بهششا يششزداد فإّمششا وابتل نششور
ًا، ّنفششاق، الكفر إلى ويخشلد بها ينتكس وإّما وإيمان تعششالى: قششوله سششّر وهششذا وال

ّ ورسششوله اللششه وعششدنا مششا مرٌض قلوبهم في والذين المنافقون يقول وإذ{ إل



ًا سششبب كششذلك وهششذا مششرض، قلششوبهم وفششي قسششمان: منششافقون  فهما}غرور
ّذب{تعالى:  قوله في سيأتي كما المشيئة على عليهم الحكم تعليق اللششه ويع

-أي الحقششائق ومعرفششة الكشششف . وهششذا}عليهششم يتششوُب أو شاءا إن المنافقين
ّناس- لم حقائق ّ ُتعرف ال تعالى. الله سبيل في بالجهاد إل

َدقوا رجااٌل المؤمنين من{ نحبششه قضششى من فمنهم عليه، الله عاهدوا ما ص
ّدلوا وما ينتظر من ومنهم ّذب بصششدقهم، الّصششادقين اللششه ليجششزي تبديلً، ب ويعشش

ًا كان الله إّن عليهم يتوَب أو شاءا إن المنافقين ًا، غفور ّد رحيم الششذين اللششه ور
ًا، ينالوا لم بغيظهم كفروا ًا اللششه وكششان القتال، المؤمنين الله وكشفى خير ّيشش قو
ًا، فششي وقششذف صياصششيهم مششن الكتششاب أهششل من ظاهروهم الذين وأنزل عزيز
ًا الّرعب قلوبهم ًا، وتأِسشرون تقتلشون فريقش َثكشم فريق اَرهم أرضشهم وأوَر ودي

َلهم ًا وأموا ٍءا كّل على الله وكان تطأوها، لم وأرضش -23  الحششزاب}قديرا شي
27.

ّينة، واضحة نتائجها وأسفرت المعركُة انجلت ثّم ّق مششن غششزوة وهششي ب أششش
قششال فقششط وفيهششا وأصحابه، وسلم عليه الله صلى الله رسول على الغزوات

ّيهششا : ((يششاوسلم عليه الله صلى ّنششاس، أ ّنششوا ل ال ّو، لقششاءا تتم اللششه وسششلوا العششد
ّنة أّن واعلموا فاصبروا، لقيتموهم فإذا العافية الّسيوف)). ثّم ظلل تحت الج

اهزمهششم الحششزاب، وهششازم الّسششحاب، ومجششري الكتششاب، منشزل قال: ((اللهّم
ّتفق وانصرنا رسششول فيهششا طلب التي الوحيدة المعركة عليه. فهي عليهم)) م

ّني عدم أصحابه من وسلم عليه الله صلى الله ّو، لقاءا تم ّ العد خروَج فإّن وإل
ّو لملقاة عنهم الله رضي الّصحابة بعششدها إّن بششل يحصششى، أن مششن أكششثر العشد

يغزوننششا، ول نغزوهششم : ((النوسششلم عليششه اللششه صلى الحزاب) قال بعد (أي
جاششواز عششدم علششى الحششديث بهششذا يحتششّج ل إليهم)) البخاري. ولذلك نسير نحن
ّني ّو لقاءا تم ًا، العد ّنما مطلق ٍة، حالة في خاّص، ظرف هو إ اللقششاءا كششان شششديد
ّلف ُتموهم إذا ولكن المؤمنة، الجماعة لكّل الّشاملة البادة يك فاصبروا. لقي

اللششه أحششب خالقهم، إلى وأفَضوا نحبهم، قضوا شهداءا عن المعركة انجلت
اللششه ذكششر كمششا الجهششاد مقاصششد من الشهداءا واتخاذ شهداءا، همذفاتخ لقاءاهم

ّيام وتلك{ أحد غزوة في ذلك ِولها ال ّناس بين ندا َلشَم ال آمنشوا الشذين اللشُه وليع
ّتخذ ّظالمين يحب ل والله شهداءا ِمنكم وي مششن اللششه سششبيل فششي فششالموت ،}ال

ِة مقاصد بشن أنششس فشي نزلششت اليششة هششذه أّن البخششاري روى وقد الجهاد، حرك
ذكشر وقشد عنشه، اللشه رضشي مالششك بشن أنشس قشال كما عنه، الله رضي النضر

ّنه العلماءا ِة للية يكون قد أ ّدة الواحد ّنهششا مناسششبات، ع مششرات، عششدة نزلششت وأ
أحششد بعد الية هذه تنشزل أن يمتنع فل الحزاب، عن الحديث في الية فسياق

ًة الحزاب وفي مرة، أخرى.  مر

قسمين: اليمان أهل اليمان: أهل أصناف
ٌءا ّبهم، إلى شهدا ٌءا ر ٌءا وأحيا ّنصششر ينتظششرون العهششد؛ على أمنا الّششهادة، أو ال

ّبه، صدق قد كلهما ٍد عند ليس ربهم، عند فجزاؤهشم ر وانجلت الخلق، من أح
ّددون منافقين عن المعركة علششى يشششقيموا أن فإمششا والكفششر، اليمششان بيششن يتر

ُكفر أن بعششد قلششوبهم على النور يغلب أن وإّما العذاب، فلهم عليه يموتوا أو ال
ّينشات الله آيات من رأوا ِر من الب ِد نبيه، نص لهششم، اللششه فيغفششَر لششه، الريششح وتأيي

ُيلِحقهم ْكِب و ُهدى وبجماعة واليمان، السلم بَر ّنور. ال وال



َبهم}بغيظهم كفروا الذين ورد{ ّذ ّي والّريُح بالّريح، الله : ع جانششود مششن جُاند
أن عنششه اللششه رضششي جاششابر عششن صششحيحه فششي مسلم المام وروى تعالى، الله

المدينششة قششرب كششان فلمششا سششفر، مششن قدم وسلم عليه الله صلى الله رسول
عليششه اللششه صلى الله رسول فقال الراكب، تدفن أن تكاد شديدة، ريٌح هاجات
َثتوسلم ِدم فلمششا منششافق))، لموت الّريح هذه : ((بع منششافق فششإذا المدينششة قشش
قويششا اللششه وكان القتال المؤمنين الله وكفى{مات.  قد المنافقين من عظيم
ًا إنمششا بسششهم، فيهششا ُيششرم ولم بسيف، الحزاب غزوة في ُيضرب : فلم}عزيز

-. الّصبا - ريح الريح هي
المسششلمين وغنيمششُة قريظة، بني عذاُب وفضله تعالى الله زيادة من وكان
قششالت: عنهششا اللششه رضششي عائشة عن البخاري صحيح ففي وأموالهم، لرضهم

واغتسششل، السششلحا ووضششع الخنششدق من وسلم عليه الله صلى النبي رجاع "لما
فششاخرج وضعناه، ما السلحا! والله وضعت فقال: قد السلم عليه جابريل أتاه

النششبي فخششرج قريظششة، إلششى وأشششار أين؟)) قشال: هاهنششا، إليهم. قال: ((فإلى
إليهم". وسلم عليه الله صلى

رسششول قال: يششا السلم عليه جابريل أّن الصحيح غير في أخرى رواية وفي
): ((إنوسشلم عليشه اللشه صشلى النشبي (أي قريظة. فقال بني إلى انهض الله
ًا)). قال: انهض أصحابي في جابريششل، فلضعضششعنهم. قششال: فششأدبر إليهم جاهد

النصار. ا.هش. من غنم بني زقاق في الغبار سطع حتى الملئكة من معه ومن
ِتششل، إل بالغ رجال منهم يبق لم إذ قريظة، بني عليهم الله ففتح ُق َيت و ِب وسشش
ِنَمت نسائهم، ًا وأمششوالهم وديششارهم أرضهم وأورثكم{ َأموالهم، وغ لششم وأرضشش
ًا{تعالى:  قوله في العلم أهل قال ،}تطئوها هششذه : "أن}تطئوهششا لششم وأرضشش
غيششر أخششرى أراض بفتششح ولصحابته وسلم عليه الله صلى الله لرسول ُبشرى

آخرون: فششارس وقال مكة، بعضهم وقال خيبر، هي بعضهم قال قريظة، بني
القيامة". يوم إلى تفتح أرض كل عكرمة: هي وقال والروم،
ِرث بالجهششاد نعم ًا وملكوهششا؛ الرض كنششوز المسششلمون و ِعششَب كنششوز عليهششا َت

ِعبوا جَامعوها حين أصحابها ْنيها، في وت والعمششار الوقات أجالها من وأضاعوا جا
ًا والزمشان، َنششاِن من جاعلوها وأرض َق الرض، جِا ّنششاءا، حششدائ ًا غ باسششقًة وأشششجار

ًا عالية، الجهششاد أهششل كششانوا عنششدما المسلمون ورثُه هذا كّل حيًة، زاهيًة وأرض
َبنا ما على حسرتاه فيا الن أما وأصحابه، والّركششون الجهششاد تششرك بسششبب أصا

ودياَرنا. أرَضنا الكفر وورث الجزية، الرض: دفعنا إلى
ّدنيشششا، جانششان مششن أرض فلسششطين، فششي ّيششارات ال (بسششاتين) البرتقششال ب

َذها والليمون، ِرثوهشا والخنششازير، الِقشَردة إخشوان أخ َو ٍة أصششحابها مشن و بسشهول
ُيسر، ُدنا و يرتمششون أبناؤهششا هششاهم والعسششل، الّسْمن بلد تسّمى كانت التي بل

ًا أوروبا في والخزِي الذّل أرصفة على ِة عن بحث أرِضششنا وخيششراُت الخششبز، لقمشش
ّعم الكفر هاهو وذهب وبترول معادَن من إلششى فيششه ويخششوض نعيششم، كششل به يتن

ُذنيه، ائلت ديارنشا، في بجذوره يضرب والفقر ُأ ها تشبيع ع ن وَششَرفها عْرض م
ّد ما الله فيا قوتها، أجاِل َد ترك من عذاب أش َد الجها َل الرض!. إلى وأخ

عششن بششديل ول الّسششلحا، عششن بششديل ول النششار، عششن بششديل ل المسلمون أيها
ّدم.. ال

ٌد المسششلمون أيهششا ّيعه الششذي ديننششا أجاششِل مششن الجهششاد.. الجهششاد.. جاهششا ضشش
ّدون، ّعبوا المرت موجاود. أهوَن وجاعلوه به وتل



ٌد ّعششب والجششوع، والبششؤس الفقششر انتهكها التي أعراضنا أجاِل من جاها بهششا وتل
ّطواغيت الليل. كحكايات ال

والمعتقلين. السارى صرخاِت أجاِل من جاهاد
بششدماءا طهششرت الششتي الششديار السششلم، وديششار السششلم أرض أجال من جاهاد
خيششل وصششهيل والبششوم الغربششان مششأوى فصششارت والصالحين والولياءا الصحابة
مسيلمة.

مسيلمة.. خيل وصهيل الغربان ونعيق الفاعي بفحيح الذان صّمت لقد
؟. الجهاد خيل ُيسرج فمن

ْطرب ومتى ّنى والحجر، الّشجر َي بنداءا: الوجاود ويتغ
اركبي؟. الله خيل يا

الوجود: وحقائق الرجال موازين
هششذا مششن والنسششان الوجاششود، حقششائق ظهششرت اللهبششة الجهاد شمس تحت
ْنٍف كل وآب النسان، فتعّرى الوجاود، أنفسهم، الناس فعرف قسيمه، إلى ص
شششمس بسبب إل كله هذا ليظهر يكن ولم وأعداءاهم، إخوانهم الناس وعرف
الكاشف. ونورها الجهاد

ُة - الكريششم - القششرآن وأعله الكشششلم أشششرف عرضششها كمششا الحششزاب غششزو
َفت َفت العربية، الجزيرة كَش مششن هنششاك فليششس النبوية، المدينة مجتمع وكَش
ٍة ّبأة، خبيثة رطوب ٍة أمششاكن مششن هناك وليس مخ فيهششا الغربششان تضششرب مظلمشش

ِغم بأجانحتها، َغم ُت غيششُر شششغلها قششد للرجاال مقادير هناك وليس بنعيقها، البوم و
ّدلت بل ل، أصحابها، ومششوازين الرجاششال، مششوازين المششوازين، الحزاب غزوة ع

القوى.
رجاششاٌل المششؤمنين مششن{وتعششالى:  سششبحانه قششوله ففششي الرجاال موازين أّما
ّدلوا وما ينتظر من ومنهم نحبه قضى من فمنهم عليه الله عاهدوا ما صدقوا ب
ً ٌق ويستأذن{وتعالى:  سبحانه قوله وفي ،}تبديل ّنششبي منهششم فري ويقولششون ال

قلششوبهم فششي والششذين المنششافقون يقششوُل وإذ{قششوله:  وفششي ،}عششورة بيوتنا إّن
َدنا ما مرٌض َع ّ ورسولُه اللُه و ًا إل .}غرور

: ًا    نموذج معاذ بن سإعد

ٌد الول القسم من فكان عنششه، اللششه رضي معاذ بن سعد منهم ووفّي، شهي
صششلى النبي أنصار الربيع) من بن سعد عبادة، بن (سعد الخير سعود من وهو
ًا وكان ،وسلم عليه الله عليه كان ما فوق الله رفعه الوس، سادات من سيد
ٍة من ِه، في رفع َبره السلم، به تعالى الله ورفع قوم ِة فشي وَخ الحششزاب غششزو
ُل خبٌر ًا الجوانَح يم ًا، إعجاب ّب ّتوحيششد لرجاششل المثلى الصورة فيها وح والجهششاد، ال

وقيششل العرقة، ابن اسمه ُمشرك رجاٍل رمية من أكحله في سهٌم أصابه ففيها
اللششه : "عششّرق سششعد فقال العرقة"، ابن وأنا قال: "خذها رماه ولما ذلك، غير

ّنار"، في وجاهك ِهب ال ُذ دعشائه مشن وكشان ليمششّرض، المدينشة داخشل إلششى بششه ف
ِقّر حتى تمتني ل أصيب: "اللهم بعدما قريظششة وبنششو قريظة"، بني في عينّي ُت

ٍة قبائل ثلثة من هم وهم: المدينة في يهودي
ّنضير، بنو الشرف. بن كعب زعمائهم ومن ال
العهششود نقضششهم بسششبب المدينششة مششن طردهم سبق قد وهؤلءا قينقاع. بنو

قششدومه عنششد وسششلم عليه الله صلى الله رسول معهم أنشأها التي والمواثيق
المدينة. إلى



ّية، في ومواليه معاذ بن سعد حلفاءا وكانوا قريظة، بنو انتهششاءا وبعششد الجاهل
بعدما لهم وسلم عليه الله صلى الله رسول فرغ الحزاب، وانصراف الغزوة
ٍر وبعد تقدم، كما السلم عليه جابريل حّرضه ٍة، وعشرين خمٍس دام حصا ليلشش
ُهم َد َه ًا الحصار فيه جَا ًا، جاهششد وبعششد والعشششرين، الخششامس صششباحا ففششي شششديد

ِبهم فششي الله قذَف أن وبعد القرظيين، بين ومشاورات مداولت الّرعششب قلششو
ِبلوا الوس، فتواثب ،وسلم عليه الله صلى الله رسول حكم على ينشزلوا أن ق

ي فعلشَت وقد الخزرج، دون موالينا الله رسول فقالوا: "يا الخشزرج مشوالي ف
بنششي حاصششر وسششلم عليه الله صلى الرسول كان وقد علمت"، قد ما بالمس
سششلول ابشن أبششي بشن اللششه عبششد إيشاهم فسششأله الخششزرج، حلفاءا وكانوا قينقاع،

ّلَمه فلما أعتقهم)، (أي له فوجّاههم عليششه اللششه صلى الله رسول قال الوس ك
قششالوا: منكششم))، رجاششٌل فيهششم يحكم أن الوس معشر يا ترضشون : ((ألوسلم
ّفة إلششى قششومه فأتششاه معاذ))، بن سعد إلى قال: ((فذاك بلى، كششان الششتي الّصشش

عليشه اللشه صشلى الرسشول إلشى فحملشوه النبشوي، المسجد بجانب بها يمّرُض
فشإّن مواليششك، فشي سعد) أحسشن (أي عمرو أبا له: "يا يقولون وجاعلوا وسلم
ّنما الله رسول ُتحسن ولّك إ أن لسعد آن قال: "قد عليه أكثروا فلما فيهم"، ل

بني دار إلى قومه من معه كان من بعض فرجاع لئم"، لومة الله في تأخذه ل
ٌد إليهم يصل أن قبل قريظة بني رجاال لهم فنعى الشهل، عبد - معاذ بن سع

صششلى الله رسول إلى انتهى فلّما منه، سمع التي كلمته - عن عنه الله رضي
:وسششلم عليششه اللششه صششلى اللششه رسششول قششال والمسششلمين، وسششلم عليششه اللششه

اللششه رسششول عمششرو: "إّن أبششا يششا فقششالوا إليششه، فقاموا سيدكم))، إلى ((قوموا
بيششن سششعد فوقششف فيهششم"، لتحكششم مواليششك ولّك قششد وسششلم، عليه الله صلى
وميثششاقه اللششه عهششد بذلك وقال: "عليكم اليهود إلى فنظر والمسلمين، اليهود

اللشه رسشول عشن معششرض وهشو قشال ثّم حكمت". قالوا: نعم، فيما الحكم أّن
ً وسلم عليه الله صلى صششلى اللششه رسششول فقششال ههنا"، من له: "وعلى إجالل
ّني قال : ((نعم))،وسلم عليه الله ّتششل بششأن فيهششم أحكم سعد: "فإ الّرجاششال، تق

ّذراري وتسبى الموال، وتقّسم ّنساءا"، ال عليه الله صلى الله رسول فقال وال
سششماوات)). ثششّم سششبع فششوق من الله بحكم فيهم حكمت لسعد: ((لقد وسلم
خنادق، بها فخندق المدينة، سوِق إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج
ٍة بيششن عششددهم وكششان أعنششاقهم، فضششَرَب بششالقرظيين، جايششءا ثششّم السششبعمائ

ّثمانمائة، ّياف وكان وال ّنبّي س فعلششّي غاب وإن الّزبير، وسلم عليه الله صلى ال
ًا، عنهم الله رضي بيششن يفّرقششون عنهششم اللششه رضشي الّصششحابة كششان وقششد جاميع

ّ والّشششارب، اللحية بظهور طفال وال الّرجاال ظهششر فمششن العانششة، بظهششور وإل
ُته أو شاربه َنته أو لحي ّ ُيقتششل، رجاٌل فهو عا ْبي فهششو وإل مغنششوم. أّمششا ومششاٌل سشش
ّنك بقوله: "اللهّم ذلك بعد دعا فقد عنه الله رضي معاذ بن سعد ّنششه علمششت إ أ

ُبوا قوم من أجااهد أو أقاتل أن إلّي أحّب قوٌم يكن لم ّذ َلك. اللهششّم كشش إن رسششو
ْيت كنَت ًا رسولَك على قريٍش حرب من أبق قششد كنششَت وإن لهششا، فششأبقني شششيئ

فرحل أنهاه، حتى جارحه فانفجر إليك"، فاقبضني وبينهم بينه الحرَب قطعَت
ّبه إلى ًا ر ًا. راضي ّي مرض

ّية هذه إّن ّية الّشخص المحبوبششة الّصششورة أركششان لنششا ُتظهر العظيمة الّصحاب
ُقوا رجااٌل المؤمنين من{تعالى:  لله َد مششن فِمنهششم عليششه اللششه عاهششدوا مششا َصشش

ٌد ،}نحبه قضى نحبه. قضى مّمن كان عنه الله رضي وسع



ٌة وهشي المششوت إلششى تشأتي والخطشوب، الِمحن وقَت بعطائها مشرقٌة صور
ترتجز:

ً لبثت الجل حان إذا بالموت بأس  لحمصل الهيجا يشهد قليل
ٌة ُه ل لرجاٍل صور ّ يعششرُف ل لئم، لومُة الله في تأخذ ّبششة إل ِه مح ّبششة اللشش ومح

ّنششاِس وبيششن بينششه القربششى وشششائُج والمؤمنين، وسلم عليه الله صلى رسوله ال
ّ مقطوعٌة ِرد لم بوصلها، وأمر الله وصلها ما إل ّبه أن عنششه اللششه رضششي ُيشش يتششش

ِم الّصششف فششي وجاششوده استغشّل منافٍق، برجاٍل ِر المسششل ِة لتمريشش علقششاٍت شششبك
ٍة ٍة أصششوٍل علششى قائمشش ّيشش السششلم حسششاب علششى علقششًة يبنششي أو فاسششدة، جااهل

ِة الصورة هذه وفي والمسلمين، ّية أّن لنا تظهر المعروض ّية الّشخصشش الّصششحاب
ْكري الّرقّي من بلغت قد ِف ّنفسّي ال ِة إلى وال ومششا تعششالى اللششه يحششّب مششا درجاشش

ّنبّي اللهششّي، الخششبر تسششمع أن قبل يرضيه شششهد وسششلم عليششه اللششه صششلى فششال
ّنه لُحكِمه ِة فششي عنه الله رضي كان وقد تعالى، الله حكم هو أ الختيششار منطقشش
ّطرفين، الجائز ّنه لل ُقْرب درجاة إلى وصل لّما ولك ّيته من ال ّيده عبود ّل لسش -جا

ِرُف عله- صار في ُده ما يع ّيده، يري ّ هششذا ومششا س ّطاعششات بسششبب إل وكششثرة ال
ّنهم فينا جااهدوا والذين{تعالى:  الله قال كما القرب قششال وكما ،}سبلنا لنهدي
عبشدي يششزال القدسششّي: ((ومشا الحديث في وسلم عليه الله صلى الله رسول
ّنوافل إلّي يتقّرب ّتى بال ّبششه، ح بششه، يسششمع الششذي سششمعه كنششُت أحببتششه فششإذا أح
َله بها، َيبطش التي ويده به، ُيبصر الذي وبصره ولئششن بهششا، يمشششي الششتي ورجا
ّنه، سألني ّنه))، استعاذني ولئن لعطي والذي الخير، دعائه إلى انظر ثّم لعيذ
ِته سبب فيه يكِشف َب َدة في رغ ُعمر زيا هششذه هششي ومششا فائششدة، ثششّم كششانت إن ال

ّنها طوَل يطلب أجالها من التي العلة ُعمر: إ إن المشششركين: "اللهششم مقاتلششة ال
ًا قريششٍش حرِب من أبقيَت كنت بطششول ليسششت الحيششاة لهششا". إّن فششأبقني شششيئ

ّيام، بكثرة ول الّسنين َغد جامالها وليس ال ّطعام بر إن ولكششن الفراش، وليِن ال
ّية وهششذه الجهششاد، بسششبب فهي الحياة في رغبة ثّمة كان أصششحاب أغلششب نفسشش

ّنبّي ّطاب بن لعمَر قوٌل فهنشاك ،وسلم عليه الله صلى ال عنششه اللششه رضششي الخ
ًا، عنهششم اللششه رضي بكر ولبي الوليد، بن لخالد وكشذا سعد، بقول شبيه جاميعشش
ّلها ُد وك َه ّنفشس، هاجاس صار الجهاد أّن تش ّطلششب، ومنتهى ال َنششى، وغايششة ال الُم
ٌه وهو الجهاد كتب قد تعالى الله كان وإن - جاششّل كتششابه في قال كما للبشر ُكر
ِتَب{-:  عله في ُكُم ُك ّنفوس تلك فإّن ،}لكم كره وهو الِقتال علي زالششت مششا ال

ّقى ِتها على وتتعالى تتر َوا َه ّتى َش ورغبتها: شهوتها الجهاد صار ح
ممّزع شلٍو أوصال على  يباركيشأ وإن الله ذات في وذاك

ًا هناك إّن ًا فارق ًا سششمع وإذا للقتششال، الذن يطلششب كان جايل بين كبير شششّر
َدَر والُحَجششج المعاذيَر يلتمُس جايٍل وبين ننابذهم؟"، بالّسيف: "أفل بمعالجته با

ّتان أو تعويقه أو الجهاد لسقاط الهزيلة الجيلين؟. هذين بين تأجايله. ش
ٍد لحكم كان لقد - علششى الرائششع الحكششم - هششذا عنششه الله رضي معاذ بن سع

ّدمات موجاباٌت قريظَة بني ّية ومق ّية، عقل ّيششة وهششذه ونفس ّية العقل قششد والنفسشش
ّكلها ّولً، الجهاد مبدأ ش ُة ثم أ ِد مسير ًا، الجها ّنششه الحزاب، حدُث وخاّصة ثاني ل إ
ُدر أن ُيمكن ّدمات بل الحكم هذا َيص ٍة مق ٍة: موضوعي حقيقي

ٍم وبين بينه رجاٌل يششوَم الناس بين الصلت أقوى من هي وصلٌت وشائٌج قو
ّطاقششات، والمششوال الرواحا يبششذلون أجالها ومن ذاك، ينصششر كششان فششالحليف وال

ّنصرة هذه أدت لو حتى حليفه والّصششلت الوشششائُج هششذه ثششّم المهالششك، إلششى ال
ٍة وجاششود مششن بششل نفسي، فراٍغ من تنشأ تكن لم الحلف بإنشاءا ّبشش ٍة مح وعلقشش



ِدُر َظشْرٍف وفشي ثشّم قريظشة، وبني الوس هنا وها المتحالفين، بين خاّصة يصشش
وتقّسششم الرجاششال، تقتششل بششأن فيهم حليفه: "حكمي على الموت حكم الحليف

القبلششي الخلف موجابه ليس الحكم وهذا والنساءا"، الذراري وتسبى الموال،
ويطلششق ُيعتقهششم بششأن يرجاششونه بششه يطوفششون جاعلششوا الوس أن ذلششك ودليششل

الرائششع الحكششم هششذا ينطششق جَاعلتششه الششتي الموجِابششات هششذه هششي فمششا سراحهم،
العادل؟.

الجهششاد. ومسششيرة الجهششاد وحركششة الجهاد، منشؤها الموجابات هذه إّن قلنا
ًأ بصفته فالجهاد ًة مبد ًا الّصششحابّي المسلم نفس في أنشأ وعقيد للكفششر بغضشش
َءا أّن إذ وأهله، ّوة يندفع ل المر َقتل كافية بق ّ والِقتال لل نفسه تمتلئ أن بعد إل

ّغض وقد لخصمه، والكره بالبغض لتبششاعه والكششافرين الكفششر الكريم القرآن ب
َدَرة إلى ترغيٍب بكّل ودفعهم ورجااله، قومششا تقاتلون أل{الخصوم..  حياة مصا

ّذبهُم قاتلوهم{.. }أيمانهم نكثوا حيث المشركين فاقتلوا{.. }بأيديكم الله يع
الجهششاد وعقيششدة الجهاد مبدأ ولول ،}مرصد كل لهم واقعدوا{.. }وجادتموهم

ّنفششس تصششل أن أمكششن لمششا ّد المطلوبششة الششبراءاة درجاششة إلششى المسششلمُة ال ضشش
ُأ المشركين من البراءا فمبدأ المشركين، ّب ّفششذ ثششّم يع فششي الجهششاد خلل مششن ين

ّنِقششّي الرجاششل اكتشششف الجهاد بسبب الله.. ثّم سبيشل ّطششاهر ال خبششث الششوفّي ال
ّق ل وأنه والَحليف، الّشريك ّنه ِحلفه يستح ّنفششِس كان وما خائٌن، ل اليهوديششة لل

َهَر أن ّظرف بهذا إل حقيقتها على َتظ أّن إذ الحششزاب، غششزوة وهششو الُملتهششب ال
ُد فكششان دعششواه، فششي والكششاذَب كلماته، في الصادق تكشف الفتنة فششي الجهششا
ِة ًا الحزاب غزو ِة للحقششائِق كاشششف ْفسششي ّن هششي وكششم الخششبيث، الحليششف لهششذا ال

ّطاهر يكتشَف أن مؤلمٌة ُق ال ِد ِذب الّصا ّنها وتزييف َك ّدعي!! إ ًا لمؤلمة الم حقشش
ٌد يكتشف أن َذبٌة حلفائه أّن معاذ بن سع ُقُضششون َفَجرة ك َد ين والمواثيششق العهششو
ِة أو حساب بل ًا الرجاششل هششذا عقششاب فسششيكون هششذا وعلى ضمير، َوْخز شششديد

َعُه. وهكذا من على َد الجهششاد عنششه. إّن اللششه رضششي معاذ بن سعد حكم كان َخ
ًأ بصششفته ًة مبششد َة أنشششأ وعقيششد ِءا عقيششد دفششع وبالتششالي المشششركين، مششن الششبرا

ًا حركًة بصفته الجهاد وإّن الله، أعداءا لقتل الصحابة للصششحابة كَشششف وسلوك
ّو، خبِث ِمقدار ّتالي العد َبْت وبال َه ّوقين أعذار كّل ذ ً هناك بأن المع ًا مجال ّيبشش ط

ّدعوة في تستغل أن يمكن الله أعداءا نفوس في الله. إلى ال
ن المعتوهين لبعض رأيت ولقد لمي!! معالجشًة للفكشر ينتسشبون مّم الس

القششول: "إن إلششى المعتششوه هششذا ذهب حيث عنه، الله رضي سعد لحكم غريبة
ّنه الحكم هذا اليهود على يحكم لم وسلم عليه الله صلى النبي مبدأ يناقض ل

ليكششون معششاذ، بن لسعد الحكم ترك ولذلك به، ُبعث الذي والحسان الشّرحمة
ًا ْكم هشششذا ذهششب أيششن ولكشن "!!،وسلم عليه الله صلى الله لرسول ل لسعد ُح

سششعد: ((لقششد لحكششم وسششلم عليششه اللششه صششلى اللششه رسششول قول من المعتوه
أرقعة)). سبعة فوق الله بحكم فيهم حكمت
سعد.. مات
جانازته؟. في حدث وماذا موته؟ عند حدث الذي فما

ًا الرحمن عرُش له اهتّز مات عندما العمششال إليششه تصششعد ل أن عليششه حزنشش
ًا لششه سششعد.. واهششتز مششن الصششالحة معلقششة واسششتقرارها الششروحا بقششدوم فرحشش
فيه.. المعلقة الخضر بالقناديل

رؤوس علششى وسششلم عليه الله صلى الله رسول مشى فقد جانازته في أما
ّيعين!. في الملئكة من كان ما لكثرة أصابعه المش



يموتون..  وهكذا يحيون، الجهاد رجاال فهكذا

الجزيصصرة فصصي القصوى ومصوازين الحصزاب غصزوة
: العربية

ّيرت الحزاب غزوة في ّيششة، الجزيششرة فششي القوى موازين تغ روحا لّن العرب
ٍم حسب الوضشاع ترتيب ُتعيد الجهاد وحركة الجهاد َسَرت فإذا إيمانّي، مفهو

ٍم فشي وحركته، الجهاد روحُا ّذلششة تنقلششب فبالجهشاد محتقريششن، أذلءّا قششو إلشى ال
ّنجاحا فيها المم من أّمة وجاود يمكن ول وتقدير، احترام إلى والحتقار عّزة، ال

ّ والعّزة أوصالها. جاميع في تسري الجهاد وروحا إل
ّيرت كيف والن ّية؟. الجزيرة في القوى موازين الحزاب غزوة غ العرب

: التمكين     إلى النكاية من الشوكة

ًءا ّنصششر أّن نعلششم أن علينششا ابتششدا سلسششلة مششن مجموعششة الّضششخم الكششبير ال
ّنصر مجال في شيءا يقع أن يمكن ول صغيرة، انتصارات بصششورة والهزيمة ال

ًة ّطفششرة إذ المهزوم، أو المنتصر تباغت مفاجائة طفر ّدمششة ل الششتي ال ل لهششا مق
ّ لها وجاود ّنهم فقشط، وقادتنششا مشايخنا عقول في إل مشا كشّل فشي يحملشون فشإ

ّتبون يقولون ًا لهشا يحّضشر لضشربة وير ًا تحضشير ًا وكشاملً، تاّمش أعيشن عشن بعيشد
وبهششا الخصششوم، علششى فيهششا نقضششي المباغتة المفاجائة الّضربة وبهذه الخصوم

ّنب ّدماءا من الكثير نتج يدنششدنون ومشايخنا تزهق، التي والرواحا تراق، التي ال
ًا، الفكرة هذه على شششعارات تحششت الّصششراع عن يتراجاعون ضوئها وعلى كثير

ّتربية ًى تجد الفكرة وهذه والعداد، ال ً صد ّنفششوس، فششي وقبول ّنهششا ال جاميلششة ل
ًا، ّد ًا، ورائعة جا ّية جاد ًا، وورد ّد ّلششه ذلششك مششع وهي جا ًا هّشششة ك ًا، جاششد ّنهششا أّمششا جاششد أ

ّية، جاميلة ّدم وهششي كذلك تكون ل فكيف وورد ّنصششر للسششلميين تقشش والعششّزة ال
ّية تكون ل كيف ثّم ؟ ورد من طبق على والّسؤدد أوهشام صششنع مششن وهشي ورد

ّنه الحقيقششة مششع المرءا ذهن في يختلط عندما والحلم الحالمين، ينششاقش ل فششإ
والذكياءا. العقلءا، مناقشة

ّننا ًا رفيٍع بترتيب نحلم إ ّد ِة جا ّتمكين لشوك ْوكة المششرور دون ال ّنكايششة، بششش ال
ّنهم تألمون تكونوا إن{فيها:  يقع التي الّشوكة وهي ،}تششألمون كما يألمون فإ
ُتلشون اللشه سشبيل فشي يقشاتلون{فيهششا:  ويقع َيق َتلشون ف عششدم مشع وهششذا ،}ويق

ّية ّنه حدوثه إمكان ًا شششّك ول يفرز فإ ًا، ِفقهشش ًا أعوجاشش هششذا ومششا فاسششدة، وأحكامشش
ّية جاواز من مشايخنا من نسمعه الذي الفقه ّدد ّتع ّية، ال ّتداول وجاواز الّسياس ال
ّلي وجاششواز الهجومي، الجهاد جاواز وعدم الّسلطة، على ّفششار تششو المناصششب الك

ّية ّية الّسياس ّية والعسكر ّدولة في والقضائ ّية ال ّ السلم الحلششم هششذا بسششبب إل
ٍة عن الناشئ الفاسد ّدها ُتخم هششذا: وتفسير المتجشانسة، غير الفكار خلط مر

بالّشششرور، جاششوانبه امتلت قششد فيششه الّشششيطانّي البناءا عواِمل بسبب واقعنا أّن
بهششذه الواقع هذا ليعالج الّشيخ يأتي فحين بالحباط، السلمي المل وأصابت
ّتركيبة ّية، بأحكام ال سششتجعله الواقششع هششذا ضششوءا وعلى المعالجة هذه فإّن فقه

الخلششف ميوعششات إلششى يسششّميها)، كما الّسلف (تشديدات من كثير عن يتنازل
ّنه وهذا يسميها)، كما (اعتدالهم ّتمكين له تّم ل ّتمكيششن أرضية تحضير دون ال ال

ّتحضير وهذا يناسبها، بما ّ يقع ل ال ّنكاية، شوكة خلل من إل ّننا ال نصششل حيششن ل
ّتمكين إلى ًا ال ّنكاية، مرور ّظفنششا قد تعالى الله بفضل نكون بال ّطريششق ن مششن ال
شاءا إن رؤوسها بل والقاذورات، الوساخأ كّل (ليس وقاذوراتها، أوساخها كّل



ّنكايششة تعالى) بشششوكة الله ّقى المتكششّررة، ال ّق يششتر ّذر، نفوسششنا فششي الحشش ويتجشش
ّذر الفاسدة، الفكار زهومة وتذهب ُبغششُض للباطششل ُبغُضششنا ويتج لنششا، الباطششل و

ّنكاية وبشوكة اسششتعداد علششى فلسششنا قطافهششا، حششان الششتي الّرؤوس نقطف ال
ًا) لنقاش علشى ولسششنا والّشششرك، الهششوى رائحششة منششه تفششوحا سفسششطائي (بتات

ًا) لحوار استعداد ًا، فيهم فنظّن فيه لنا خصومنا يبتسم (أبد هششذا فيششدفعنا خيششر
ّظّن اسششتعداد علششى ولسششنا سششلطان، مششن بهششا اللششه أنششزل ما تقسيماٍت إلى ال

ّنكاية) إلى شوكة نمارس (ونحن ّتحالفات ال ّية ال شششوكة الباطلة. خلل الّشرك
ّتخذ النكاية ّنا الله ي خانشة فشي المجاهششدة الجماعششة أرصشدة فشترتفع ششهداءا، م
مششن والششبراءاة ،وسششلم عليششه اللششه صششلى الّرسششول وحششّب اللششه، وحّب الّصدق

المشركين.
ّنكاية شوكة خلل ّلم ال ّدم، مششن نخششاف ل كيششف نتع ّذبششح، ُنتقششن وكيششف الشش ال

المنيعة. الحصون اقتحام ُنتِقن وكيف
ّنكاية شوكة خلل من ّلم ال ّبى الحبششاب، فقششدان على الّصبر نتع علششى ونششتر

ّدين. هذا سبيل في الرواحا بذل ال
ّنكاية شوكة خلل ومن ّفى ال ّبى، نتص ّهز خللها ومن ونتر ّنششا بقششي لمن نج م
ّدخول حقائَب ّتمكيشن إلشى وصلنا فإذا الوزارات!!، على ال ششوكة خلل مشن ال
ّنكاية ّننششا جايراننششا، علششى الحششرب إعلن إلى نضطّر لن ال حالششة فششي سششنكون ل
ٍة حرٍب ّي للعلن. فيها قيمة ل حقيق
ّتمكين إلى وصلنا إذا ّنكاية شوكة خلل من ال إلششى مضششطّرين نكششون لششن ال

ّية آراءا احترام ّدد ّتع ّنششه الخششرى الحششزاب ول الّسياسية ال لقششد لهششا، وجاششود ل ل
ّتراب واريناها بدر. قليب في رميناها أو قليل، قبل ال
ّتمكين إلى وصلنا وإذا ّنكاية شوكة خلل من ال قائششدنا يكون لن المتكّررة ال

ًا ًا ول جابان مششن لنا التي هو والعميل والخائن الجبان القائد لّن عميلً، ول خائن
ّظلم، ُبششره لششم ال ُبرنششا، ولششم َنخ ٍر مكتششب وراءا مشن أتانششا أي َيخ وهششج مششن ل وثيشش

المعركة.
ّتمكين إلى والوصول ّنكاية شوكة خلل من ال هّمنششا يجعششل لششن المتكّررة ال

َءا ّناس إرضا أخششذ إلششى محتششاجاين ولسششنا لهم، والعمل والخبز الّسكن بتأمين ال
َبششوا، أم شششاءاوا أميرنششا سششيحكمهم ؟، يحكششم بمششا أو يحكششم فيمششن رضششاهم أ

ّتمكين لّن قطعناه، رأسه رفع ومن بالسلم وسنحكمهم بفضششل إلينا وصل ال
غضششب وإن يششأُمر مششا نفعششل وحششده، برضشششاه إل نهتّم أن لنا فليس وحده، الله

ّناس، ضششعف، مششن وحششده نصششرنا وحبيبنششا، إلهنششا هو وإلهنا نهى، عّما وننتهي ال
ّي، من وآوانا ِر ّونا، يششد مششن سششلحنا أخششذنا فقششر، من وأطعمنا ُع نعقششد لششم عششد

ّتمكيششن إلششى نصل ولم مبدئية، تنازلت مقابل والغرب الّشرق مع الّصفقات ال
ّيتنششا بششل أسششود، أو أبيششض بيت في بقرار كششّل مششن وببراءاتنششا وحششده، للششه بعبود

الرض. طواغيت

:(    ) الصراع     تحول قريش شوكة وانكسار الحزاب

الجزيششرة فششي خاّصششة مكانششة لقريششش كششان الحزاب: لقد غزوة إلى عودة
ّية، ّنبّي بين الّصراع نتيجَة ترقب العرُب وكانت العرب وسششلم عليششه الله صلى ال

ّي روى كما وذلك وقريش، ّنششه عنششه اللششه رضششي سششلمة ابن عمرو عن البخار أ
ّيشن (أي تلشوم العشرب قال: "وكانت ّبص) بإسشلمهم تتح فتشح (أي الفتشح وتشتر

ّكة)، صادق"، نبّي انتصر) فهو (أي عليهم ظهر فإن وقومه اتركوه فيقولون م
ًا، لسششلمه جاعششل العرب بعض إّن بل الّضششبابّي الجوشششن ذو قششال كمششا موعششد



لم، إلشى دعشاه بعشدما وسشلم عليشه اللشه صشلى اللشه لرسول ّقت الس ذو فشو
ًا جاوشن الكعبششة على تغلب قال: "إن حيث قريش هزيمة وهو لسلمه موعد

ّنششبّي معششارك رأينششا فلششو هششذا ]. وعلى6/162 الزوائد مجمع وتقطنها" [انظر ال
ً لرأيناه قريش مع وسلم عليه الله صلى سشفيان أبشو وصفها كما وذلك سجال
ًا لهرقل: "يغلبنا إسلمه قبل ًا"، ونغلبششه يومشش بششدر كششانت الحششزاب وقبششل يومشش

ّنهششا مششن بششالّرغم ،}الفرقششان يوم{ تعالى الله سّمشاها التي الكبرى تكششن لششم أ
ًا ّيًة، حرب ّي بحجمها تعدل وليست عالم ّيَة الغششزوات العسششكر الكششبرى السششلم

ّية كاليرموك قريششش علشى تقششض لششم معركششة كششذلك وهششي وغيرهما، والقادس
ًا، قضاءا الغلبششة لهششم وتششّم أحششد، لغششزوة بسششنة بعششدها قريششش خرجات بل مبرم

ّية ًا اللششه سّماها التي الغزوة هذه عظمة ولكن أحد، في العسكر وهششي فرقانشش
وسلم عليه الله صلى الله رسول يخرج ولم طويلً، قريش لها تحّضر لم التي
للفتششح السششاس حجششر وضششع قششد بهششا لّن ميعششاد، غيششر من تّمت بل أجالها، من

ّنصر، بناءا لبنات من لبنة فهي الكبر، تصششّب كششانت تلتهششا معركة فكّل وهكذا ال
ّكة" وكان "فتح الكبر الفتح خانة في ّكششة فتح م ّطششة لبنششة م مششن للخششروج ومح

سششبعين استشششهاد مششن فيهششا تششّم ومششا أحد، كانت بدر وبعد وهكذا..، الجزيرة،
ًا، ّي السششجال، تششوالى وهكششذا قياداتها، بعض المسلمة الجماعة وخسران صحاب

حيششث للهجرة، الّرابعة الّسنة في الّشديد البلءا من فيها حصل وما معشونة بئر
ّلمين المدّرسين خيرة من نفر ُقتل فششالحرب عنهم، الله رضي والفقهاءا والمع
ُذ ُتعطي، تأخ ّتى وابتلءا، نصٌر و ّذْروة وصلت ح غششزوة إلشى الّسشجال هششذا في ال

ّيششة، ضششربتها تضششرب أن قريششش قششّررت حيث الحزاب، ّنهائ ُتنهششي ال سلسششلة و
لصالحها. الّصراع
ِءا قريششش علششى البلءا بيششن نششوازن أن أردنششا ولششو الّصششحابة علششى والبل

ّد كشان البلءا أّن لظهشر الّصششراع مجمششوع فشي والمسشلمين علشى وأعظششَم أششش
بعششِض سششوى معهششا الجملة في محيٍط مع تتعامل قريش كانت إذ المسلمين،

ّيبة المدينة ولكّن كخزاعة، لها الكارهة القبائل ّط ومششن اليهششود من محاصرة ال
ّداخل وفي قريش، ومن العراب ّوقشات المنافقين، من ال الّصشّف علشى فالمع
ّد كانت داخله وفي المسلم قريش. عسكر في وجاوده من وأعظم أش
ّنششبّي قريششش بين الّصراع هذا كشانت قلنششا كمششا وسششلم عليششه اللششه صششلى وال
ّنششبّي كان وقد نتيجته، وتنتظر ترقبه العرب يحشاول وسشلم عليششه اللششه صششلى ال
ًا ّيد أن جااهد ي الّششرك مشع صشراعه في قريش يح ّيشة، الجزيشرة ف ا العرب ّنه ل
ّينة، بالكتلة ليست ِدلة ول اله كمششا قششوله فششي هششذا وظهششر الّصراع في له المعا

ًا البخاري: ((إّن روى ماددتهم شاءاوا فإن بهم، وأضّرت الحرب نهكتهم قريش
ّدة ّلوا ُم دخششل مششا فششي يدخلوا أن شاءاوا فإن أظهُر فإن الناس، وبين بيني ويخ
نفسششي فوالششذي أبوا هم استراحوا) وإن (أي جاّموا فقد وإل فعلوا، الناس فيه
ّنهم بيده أمره)) وهذا الله ولينفذّن سالفتي، تنفرد حتى هذا أمري على لقاتل
ّكة إلى توجاه عندما قاله ،وسلم عليه الله صلى الحديبية في ونزوله للعمرة م

وبين قريش بين الّصراع بتصعيد وذلك دينه ينصر أن إل تعالى الله يأبى ولكن
ّد أمام مرة كل في نفسها تضع قريش فكانت ،وسلم عليه الله صلى النبي م

ِلششب السلم، َتغ َلششب، ف ُتغ اللهششي الوعششد وهششي الحششزاب غششزوة جاششاءات حششتى و
َدث عنهشم الله رضي الكرام الصحاب سّماها كما المبّشر َدث مشا وحش مشن حشش

الّصبا. وإرسال الملئكة نزول



يغزونششا، ول نغزوهم : ((النوسلم عليه الله صلى قال الحزاب غزوة بعد
ّدر وقد الموازين، انقلبت بعدما إليهم))، نسير نحن وسششلم عليششه اللششه صلى ق
ًا أّن والّرشد الهشدى من الله آتاه بما ّوتهششا كششّل استجمعت قريش غششزوة فششي ق

ْبق ولم الحزاب، ًا جاعبتها في ي ًا ول ورمته، إل سهم َبته، إل سيف ْبق فلم وضَر َي
ٌءا لها ارج جاديشدة بمعشارك تقشوم يجعلها أن يمكن ما القوى من شي أرضشها خ

تقششدم: ((إن كمششا للعمششرة سششائر وهششو قولته وسلم عليه الله صلى قال لذلك
ًا رسول أن الحزاب غزوة بعد رأينا بهم)) وقد وأضّرت الحرب نهكتهم قريش

ًا مكششة إلى خرج بل قريش، بغزو يقم لم وسلم عليه الله صلى الله ل معتمششر
ًا، يريد ٍد، لقتشاِل نجىشءا لشم البخشاري: ((إنشا روى كمشا بشل حرب جائنشا ولكشن أحش

أن أراد وسشلم عليششه اللششه صششلى النششبي أّن هششو المشر هذا وسبب معتمرين))،
ًا ُيحرَج ّتى العرب، أمام قريش ّيتها ُيفقدها ح الحششرام، الششبيت حمايششة فششي شرع
ّدمة لنه ضشروري أمر وهذا ّية مق ثششّم وتفششتيته، قريششش حلششِف لضششعاف ضرور

ًا بأن المنتظرة القبائل لدى المبرر لعطاءا ّق بالششذي ليسششت قريش أن لششه يحشش
ًا يكون َنع أن لتتصور تكن لم العرب فإن للبيت، حامي ٍم - أي قوٌم ُيم - مششن قو

حيششث المسششلمون، هششم القششوم كششان إذا فكيششف الحرام، الله بيت إلى القدوم
ّية، قريٍش هيبُة سقطت وبهذا الهدي، وساقوا أحرموا ّدين َيت أنها إذ ال ِر أمام َع
َقبيح، بتصّرفها العرب مششن وسششلم عليششه اللششه صلى الله رسول َمنعت حيُث ال

ًا - دراسششة الّصششراع هذا على السريع العمرة. وبمرورنا أّن لنششا - يظهششر وبحثشش
ًا كششان الّصششراع ّيششة، للّسششنن خاضششع ّي فششي يتجاوزهششا ولششم الله مششن مرحلششة أ

ٌع المراحل، الَخبطششات تلشك فيه يوجاد ول مفاجاأة، ول فيه َطفرة ل سننّي صرا
ِلمة ٍد سيادة إلى نصل حيث للخصم، المفاجائ بالّضرب الحا ن صغر مهما بل م

ّي إعداد خلل ٍد سّر قّمششة لّن العمششل، عششدم إلششى تصششل السششّرية (ودرجاة شدي
ّننا تعمل)، ل أن جالءا بكّل تعني المطلقة الّسرية ّنوع هذا مع وكأ ّتفكير من ال ال
ٍم مع نتعامل ّدون القمر، أهِل من قو ِع ِة مسششتوى فششوق هناك أنفسهم ي مراقبشش
ِر ّية القما ًا الصناع وهجماتهم!!!!. الخصوم ضربات عن وبعيد

ُتنا ّدين مع معرك ّية، أصششولها مششن فرغنششا قد معركٌة هي المرت حيششث الّشششرع
ّين ْكَم وضوحٍا بكّل لنا تب ّكام في تعالى الله ُح من بقي من وأّما وطوائفهم، الح

ّناس ّتوحيششد، فهششم لعششدم جاهلششه في يرتكس ال فل بنواقضششه، ِعلمششه لعششدم أو ال
ّ له نملك ّدعاءا، إل ّنهم هؤلءا في الله حكم فهم من أّما ال ّفار أ ّدون، ك ّنششه مرت وأ
ٍذ الجميششع فعلششى هششذا، تّم إذا الجهل دائرة من خرج فقد قتالهم يجب أن حينئشش

ّية، الّرائعة آرائه من ُيريحنا ّدور إّن الورد ِة مششن الفراغ بعد الن ال ُحكششم معرفشش
ادة ومستششارين لخبراءا نسمع أن فيه تعالى الله ًا جاديشد، نشوع مشن وق قطعش

ّية، الجامعات خّريجي هم ليسوا َعتهششم والشذين الّششرع الّضششعيفة علمشاتهم َدف
ًا والِفقششه، الّشششريعة لدراسششة مكرهيششن ّكريششن هششم ليسششوا وقطعشش الششذين المف

ّنهم نعترف أن ُيجبرونا أن يريدون ّددون أ ّنهم مع لعصرهم، مج ّ يملكون ل أ إل
ًا والغبششاءا، الجهششل ْطعشش ًا َق ُتلينششا مّمششن هششؤلءا ليسششوا ويقينشش العمششل فششي بهششم اب

ّنما السلمي، ّية في والمعرفة الخبرة أهل هم إ والحرب: والقتال العسكر
ّطعة فتراٌت مّرت أصششحابها، غيششر يتقّمصششها واقعششة الجهششاد أعمششال من متق

ٌد ذلششك وسبب أبنائها، غيُر بها ويتاجاُر الجمششاهير منهششا: رضششا عوامششَل إلششى عائشش
ّظهور الّرفعة أجال ومن الجهاد، هذا عن المسلمة المجاهدين، أكتاف على وال
ّتنظيمات هذه فتسارع ّية ال ّطفيل نفسششها وإظهششار البطولششة، دور تقّمششص إلى ال

ّية، الرصدة فترتفع الجهاد، هذا في الّريادة موقع في ّتششالي العلم ترتفششع وبال



ّيششة، الرصششدة ٍذ المال يضششرب حيششث حقيقششّي، مششأزق فششي الجهششاد يصششبح وحينئشش
ًا المجاهدون ًا ضرب ّطششاع اللصششوص هؤلءا وطأة تحت ليصبحوا وذلك شرس وق

ّطريق ّنفوس وتتكّشف العجيبة، المراض فتظهر تعالى، الله إلى ال الخبيثة، ال
ّنكد الِفصام ويقع ّول الحقيقششّي المجاهششد بين ال بغششداد)، (لششص الخششبيث والممشش

البوسنة إلى فلسطين إلى أفغانستان فِمن وعديدة الوقوع كثيرة هذا وأمثلة
كششذلك: إرضششاءا العوامششل هششذه ومششن سششوريا.. إلششى.. إلششى..، إلششى والهرسششك

ّية القواعد ّتحت ّي الفطري المسلم فالنسان المتململة، ال نفسششه تتششوق السششو
ًا ّي ّيششة مششواطن فششي المشششاركة وإلششى الجهاد، إلى فطر ّد للششه العبود الكفششر ضشش
فل الغاضب، بخاره من الِمرجال هذا تفريغ أجال فمن وأشكاله، صنوفه بجميع

ّد ّفسات بعض من ب ّتفريغ المن ّذكّي لل ّنششي إلششى الجماعششة فتسارع الخبيث، ال تب
ّيششة أعمششال ّنهششا قواعششدها القيششادة لتقنششع جاهاد ّيششر لششم أ ّطريششق، تغ لتعريششف أو ال

ًا هناك أّن قواِعدها مششا وبيششن الّسياسي، الغطاءا أجال من معلن هو ما بين فرق
حقيقّي.  مخفّي هو

:  والبدعي السني بين السلفي الجهاد
ّية جاماعاٌت هناك ّية طفيل القاصششي لششدى معروفششة البششاب هششذا فششي ووصششول
ّداني، مششع يتعامششُل نششوع المضششمون، مششن نششوعين خطابهششا فششي تملششك وهي وال

ّية من بكثير والمفاهيم الفكار ّية، الّشششرع الواقششع مششع يتعامششل ونششوع والصششول
ّية من بكثير والثعلبية. الميكافيل

ّية عدم ترى فجماعٌة ّية النتخشابات شرع ً الّشششرك ّنهششا مثل ل بششل تفتششأ ل ولك
الجماعششات هششذه أخذت إذا خاّصة البرلمانّي، العمل جاماعات تأييد في تتوانى

ّدمة خطوات ّي والوجاود العلمّي، الحضور في متق الّشعبّي. الجماهير
ّية الجماعات على نقطة هذه البدايششة، منششذ تحسششمها أن المجاهششدة الّسششلف

ًا تحسمها أن عليها ًا وجاششود تحششاول الشتي والرجاشل اليشدي بقطشع وذلشك وكونشش
ّلق ّتس ًا ال ّيشش تحسششمه أن وعليهششا الواضششح، الّسششلفّي الجهششاد أسششوار علششى طفيل

ًا ّي ّية الفشششوارق ببيان وذلك فكر ّيششة الجماعششات هششذه بيششن الّشششرع ّطفيل وبيششن ال
الموّحدين. المجاهدين

ّطفيلّي يتحّملها أن يمكن ل قضايا هناك الواضح الّسلفّي الجهاد في نعم ال
ّنه الوصولّي، ًا الخبيث اللتفاف حاول وإن وإ ّدهر، من حين ّنه الشش يسششتطيع ل فششإ

ّيششزات الّسششلفّي الجهششاد نهايته. في إلى بالّشوط يواصل أن عششن وخصششائص م
ّناس عواّم لدى العرفّي المفهوم في الجهاد عموم قششادة العواّم هؤلءا ومن ال

ّيششة، الحركششات ّيششة الحركششات وقششادة البدع ّطفيل ّية، ال هششذه أهششّم ومششن الوصششول
الفوارق:
ّدة بلد في تقاتل الّسلفّي الجهاد ونوعه: حركات وطبيعته الجهاد صفة الر

ّو تصششف وكششذلك واضششحة، رايششة تحت ًا العششد ًا، وصششف هششذه تصششف فهشي واضششح
ّطوائف ّنها المعادية ال ٍة طوائَف أ ّد ّنها وكفر، ر ّوة اجاتمعت ل علششى وشششوكة بقشش

ٍر ّفر، أم ّلششة كفششره علششى أجامعت مك الخصششوم، هششؤلءا قتششال فنششوع السششلم، م
ّنه القتال، هذا وجانس ّدين، قتال أ الششتي الخاّصششة أحكامه له القتاُل وهذا المرت
ِر قتال عن وتفترق تجتمع ّفا ّطوائف هذه تقاتل وحين الصليين، الك ّية ال الّسلف

ّنها الّراية، هذه تحت المجاهدة ّد بين القتال هذا في تفّرق ل فإ "دكتششاتور" مرت
ّلط، ّد وبين متس ."ديمقراطّي" ِسلمّي مرت



ّتفريق في مهم فارق فهذا جاهشاد وبيششن السشلفيين الموّحشدين جاهشاد بيششن ال
فششي المششرءا لدخششال كششاٍف الجهششاد راية رفع مجّرد فليس الضالين، المبتدعين

ّتوحيد طائفة أن المجاهششد الّسلفي الشباب على يوجاب المر وهذا والجهاد، ال
ّثق ّين وأن لدينه يتو ل عميششة رايششة تحت يقاتل أن له يجوُز ول جاماعته، راية يتب
بأقبششح تقذفه حين وبعد المجاهد، البطل تسّميه يوم ففي به، تسير أين يدري

وأشنعها. الوصاف
ّية إلى يعود ذكرنشاه الذي الفارق وهذا ّية، قض فششي القضايا أّم هي بل رئيس

الّسششلف لمنهششج وفهمششه للتوحيد، المرءا فهم هي القضية هذه تعالى، الله دين
يمنعششه جالششّي واضششح بشششكل له وتبيينه للتوحيد المرءا معرفة فإن اليمان، في
الله حق عن التنازل من ويردعه المظلمة، الجاهلية متاهات في النزلق من

ّقه، عن يتنازل أن للمرءا يجوز فإنه تعالى، ل ولكششن الفضششل، بششاب من وهذا ح
ّق عن يتنازل أن يجوز ن تعفو المجاهدة الموحدة فالجماعة تعالى، الله ح عّم

قششرب أسششاس علششى تششوالي ول حقوقهششا، عششن وتتجاوز المسلمين، من ظلمها
ّنششاس تششوالي هششي بششل عنهششا، النششاس بعد أساس على تعادي ول منها، الناس ال
ّبتهششم أسششاس علششى ّبششة للششه، مح ّلششة قواعششد علششى وتعششادي لهششم، اللششه ومح الم

ّد أ مششن المششر وهششذا تعششالى، اللششه أعششداءا مششن البراءا في المحّمدية المششور ششش
ًا .وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب وعند تعالى، الله دين في وضوح
إذا الحششاكم علششى الخششروج عن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى فقد

ّق مالششك))، وأخششذ ظهششرك جالششد وإن أميششرك رعيته: ((أطع ظلم النسششان فحشش
ًءا الشششمل، وجامششع الوحششدة مقاصششد مقابششل عنششه يتنششازل المسششلم للفرقششة ودر

((إل بششالله كفششر إذا الحششاكم على الخروج الشريعة أوجابت وقد الريح، وذهاب
ًا تروا أن ًا)). كفر بواح

ّلششة تعالى، الله دين هو هذا بششالله، المشششركين إيمششان عششدم فيششه القتششال فع
ّوة واجاتماعهم ِتلوا{ المششر هذا على وشوكة بق ول بششالله يؤمنششون ل الششذين قششا

ّق ديششن َيششدينون ول ورسششوله اللششه حششّرم ما يحّرمون ول الخر باليوم مششن الحشش
ٍد عن الجزية يعطوا حتى الكتاب أوتوا الذين .}صاغرون وهم ي

َتِشف الواضح الجلّي المر بهذا بيشن الفشوارق، هششذه أهشّم وهشو الفشارق، تك
الوصولي. المبتدع وبين السلفي الموحد جاهاد

ّين عدم - وهو المر وهذا ُيحَسششم المقاتلششة الجمشششاعات لحقيقة الناس تب  -
ِبدعششة، جاماعششات مششن براءاتهششا السششلفّي الجهششاد جاماعششات إعلن خلل مششن ال

َؤّصل أن عليها ويوجاب ّية الششّرؤى خلل مششن نظرتهششا ت الجماعششة لواقششع السششلف
ّية، ِبدع ّية مصالح من هناك وليس ُتخفيه، ول ذلك تعلن أن وعليها ال تمنع شرع

وبينهم. بيننا الفارق إعلن
ُمسششتعارة بششأثواب تَسربلوا أقوام وجاود وهو النقطة، بهذه يتعلق أمٌر بقي

ٍة بششاراٍت أو الّسلفية من والجماعشة، السششنة أهششل مثششل لهشا حقيقششة ل خادعشش
ّي المسششلم علششى أمرهششم يخفى قد القوام وهؤلءا ّق المتبّصششر غيششر العششاد بحشش
ّنششاس سيكتشششف والبصششيرة ونششور البحششث مششن وبقليششل المبتدعششة، هؤلءا أّن ال
مششن خرجاششت وأنهششا الّسششلفي، الطار خارج تعمل زالت ما القوم هؤلءا عقول
ِتنا على الّمية غلبَة ولكّن بدعتها، مع البدعة َنعت أّم مششن البشششر مششن الكششثير م

اكتشافهم.
ّية المجاهششدة التجديششد حركششة ّنششاس مششع تتعامششل ل السششلف ّ ال خلل مششن إل
علششى تحكششم والصششول القواعششد هششذه ضششوءا وعلششى وقواعششدهم، أصششولهم



ّتنظيمششات، المجتمعات، الّسششائق هششو الشششخاص. والمنهششج علششى وبالتششالي وال
ّيتششه، أحكششامه يحششدد الششذي وهششو وحركتششه، سششلوكه في للنسان ومعرفششة وعقل
ًا للموضوع والصول القواعد ًا أو - شخص أو فكششرة خلل مششن تعرف ل – فكر
ّد ل بل خاطرة، فيبششدأ العششام، إلششى الخششاّص مششن يقششع وهششو ،السششتقراءا مششن بشش
ّكل حشتى بهشا الرتفششاع ثشّم المفردات مراقبة في الباحث النسان قاعشدة تشش

ّية ّدمششة مفردات لها تخضع كل ّكل النسششان حركششة وهشي المق وأحكششامه. فيتشش
ّيششة أفششراد خلل مششن العششام الحكششم ثبششوت وبعششد والّسششلوك، الحكششم فششي أحاد

ّدليل الحشاكم من طلب لو ثم والّشخص، الفكرة وصف وهو القاعدة، ّنه الش إ ف
ويقين. بثقة الّسائل أمام ليبسطها القاعدة هذه إيجاد إلى يسارع

ّدمة هذه ضوءا وعلى ّنابتششة، واللقششاب الكاذبة، الّشعارات فإن المق تفقششد ال
تأثيرهششا لكششن والبصششيرة، العلششم وأصششحاب والدراك، الششوعي أهششل عند قيمتها
فهششؤلءا والبلهششة، التقليششد أهل من البشر وغمار والسوقة، العشوام على يبقى
الّشششعارات خلل مششن يريششدون مششا إلششى يسششوقوهم أن الخبثاءا يستطيع القوم

ّدوهم المرضية، الجميلة القبيحة. النابتة اللقاب خلل من يريدون عما ويص
ّتقليد - أهل البشر من الصنف هذا من أتباعه يكون أن المرءا يقبل وحين ال
والعقائششد المبششادئ ل والجسششوم، الرقششام تهّمششه نخاسششة رجاششل - فهششو والبلهة

ّدين والعقل الفكر ميزان في رجال وهو والفكار، نقير. أو ذّرة يساوي ل وال
رسششول أخبرنا كما الفاجار بالّرجال الدين الله ينصر وقد البدعّي، يجاهد قد

ارق هشو الّسشلحا َحْمشُل فليشس ،وسشلم عليشه الله صلى الله البشدعي بيشن الف
عنششد الفهششم آليششة نفهششم أن علينششا وبالتششالي المنهج، هو الفارق ولكن والّسني،

حمششل عنششدما مبّرراته هي وما ؟، دوافعه هي وما السلحا، حمل عندما الّرجال
ً الّسلحا ًا مقاتل عششن ونعمشى الجهل، في رؤوسنا نشدفن ل أن ؟. فعلينا مجاهد

بششل السششلحا، حمششل علششى ويحّرضششنا تنظيششم أو رجاٌل يأتينا عندما الحقيقة رؤية
ّثق أن علينا اللششه، لتوحيشد وفهمششه الجهشاد، لحقيقشة فهمه ومن منهجه، من نتو

ّق أهل عند ولليمان والهدى. الح

والتكامل السلفية: الشمول الجهاد جماعات
ٍة، فوق نعيش الن نحن وخلفهششا والقفششار، المفاوز من الكثير أمامها قنطر
اللششه صلى النبي وسنة تعالى، الله كتاب يديها وبين والعبر، الفوائد من الكثير
بصشفتنا أنفسشنا طرحنشا وإذا أنفسشنا؟، نطشرحا أن علينشا فكيشف ،وسشلم عليشه

ّية حركات ّية، جاهاد طوائششف هششي هششل ؟ عملنششا وميششادين حقششول هششي فما سلف
ّدة ّننا أم فقط؟ لهم قتالنا من الممتنعة الر المختلششط، التراث من أكوام أمام أ

والجهل؟. الشرك عوائق من المة إرادة نحّرر أن كذلك وواجابنا
ّية الجهششاد جاماعششات طششرحا آخر: هل معنى وعلى علششى لمواضششيعها السششلف

الجزئيات؟. من جازئية في أم شمولية صيغة
ّدين نعالج أن علينا الواجاب شك: إن ول الجواب ّدده، كله، ال نعيششد وأن نجشش

ّول جاديششد وهششو الولى صورته على وضياءاه بهجته علينششا يششوجاب وهششذا مششرة، أ
ّيششات، بالجزئيششات نغتّر ل أن كذلك ّيششة نفهششم أن علينششا بششل والفرع هششذه فهششم آل

ّيات، ّتبع المنهج هو وما أصولها، هي وما الجزئ الجزئيششات هذه وصلت حتى الم
والفرعيات.

ًا يعنششي ل المسششائل مششن مسششألة في لنا الطوائف بعض موافقة إن أن أبششد
ّنا، الجماعة هذه الجماعششة إّن علينا. بل ما وعليها لنا، ما لها وأّن منها، ونحن م



ّنا، وهي نحن، هي التي ّنظر هو إنما منها ونحن م فهمهششا وآلية منهجها، إلى بال
تعالى. الله لدين

فيهششم أئّمششٌة هششم فيهششا والجهاد القتال قادة كان أطواٌر أّمتنا على مّرت لقد
يششتردد الحسن أثرهم زال وما الّرجاال كتب مدَحتهم وقد شديدة، بدعية جاذوٌر
ّطششرف نغششّض أل علينششا ولكششن واللسن، الشفاه على البششدعي الجششانب عششن ال

خلل تضيع ولئل وجاودها، للحقائق نحفظ حتى له وعدائنا منه، وبراءاتنا فيهم،
الطوائف. لهذه والتأييد التشجيع حّمى

المقال: يوضح والمثال
ّية الّزندقة نشأت عندما ّلت السلمية، المجتمعات في العَجم برأسششها وأط
الششّردود أقوى أن رأينا وجال، أو خوف دون نفسها عن تكشف وبدأت الخبيث،

ًة كانت الزندقة هذه على ّية، مسلمة جاهاٍت من صادر في لردودهم وكان بدع
اللحادية. الفكار هذه آثار إزالة في الثر أبلغ الطور ذلك

الثقششة عششدم إلششى ودعششا كتششب الملحششد، الزنششديق الراونششدي ابن كتب عندما
ٍذ ببعششض، بعضششه اللششه دين الله) لضرب (لعنه وذهب بالشريعة، لششه قششام حينئشش

ّد جاهلششه، وكشششف أمششره، ففضح المعتزلي الجبائي علي أبو هو بدعي رجال ور
لكششن المعششتزلي، الجبششائي علي لبي الصنيع هذا الناس مدحا نحشره، إلى كيده

ّنوا بل بدعته، ينسوا لم أمششره فكششان بششدعته، وعلششى عليه الّشديدة الغارات ش
زوال. إلى العتزال وأمر
ً افترضنا لو َدُر وكششان مششا، وقفششًة وقفوا عشرية الثنى الّروافض أن جادل قشش
ننسى أن الموقف لهذا لنا يجوز فهل والصواب، الحق خندق في الوقفة هذه
الجششواب: شيءا؟، في السلم دين مع يلتقي ل دينهم وأّن الروافض؟ هم من
ّق تمّسكنا في نحن حيث نحن نبقى أن علينا بل ل، ل أن وعلينششا والّسنة، بالح

ّية الفوارق نزيل ّنة أهل بين الحقيق أو نزعششم بحيث والّروافض، والجماعة الس
ّنه نفتري ّني بين فرق ل أ والّرافضّي. الس
ّنششون وكانوا عنهم، الله رضي الّصحابة فرحا لقد الششّروم أهششل ينتصششر أن يتم

بيششن جاششامع مششن وليششس الوثششان)، (أهششل فششارس أهششل الكتاب) على (أصحاب
ّنصششارى الّروم وبين بعدهم ومن الّصحابة المسلمين ّ المشششركين ال السششم إل

ّنششي هششذا أجااز هل -. لكن الكتاب - أهل النتساب سوى له حقيقة ل الذي ّتم ال
ّنصششارى رايششة تحششت يقششاتلوا أن المسششلمين مششن لغيرهششم أو لهششم أهششل جانششد ال

ًا السششلم، مششن ُتخرجاهششم رايتهششم تحششت المسلمين دخول إّن بل الكتاب؟. أبد
السلم. إلى نسبتهم وتخلع

ّ بها، نهتّم وأن نعيها، أن يجب قضايا هذه ّية الحواجاز ُنزيل لئل الششتي الّشرع
ّناس بين بإقامتها تعالى الله أمر عن والبعيدة القريبة مستوياتهم جاميع في ال

السلم.
يحششاول التي الّزاوية أو المأزق، من نخرج حينها الفهم تماَم هذا فهمنا فإذا

أحلهمششا خيارين، بين فيجبرونا فيها يضعونا الهواءا) أن (أهل العقلنيين بعض
كفر.
ّ المرءا يستطيع ل ّد المعركة أن يعترف أن إل وقاسششية، شرسة السلم ض
ّدين، لهششذا محارب السلم دائرة خارج وشخص مبدأ كّل وأن مبعششث ومنششذ الشش

ّنبي ّدين هذا على والقضاءا وسلم عليه الله صلى ال وجُانده الّشيطان هاجاس ال
ّتششى ُيقششاتلونكم يزالششون ول{تعالى:  قال كما وذلك ّدوكششم ح إن دينكششم عششن ير

نعتقششد أن المعركششة هذه لطبيعة الّصحيح الفهم من كذلك ولكن ،}استطاعوا



ّنه ونعترف دائششرة خارج المتراّصة الّصفوف قبل من الخصومة هذه كانت ما أ
ُتثمر أكلها، تؤتي أن السلم ّ مجهوداتها و ِة الّضعف حصول بسبب إل والهزيمشش

ورايته. السلم دائرة تحت المنضوين داخل في
ٌد كانت لقد الجهششود وهششذه للسششلم، المنتسششبين من طوائٌف بها تقوم جاهو
ّية تصنع ّهششد الخارج، من القادمة الشّر ثمار لغرس الّصالحة الرض لقبششول وتم
الخارجاّي.  الغزو

 والقاعدة القيادة والبتلء: الجهاد
ّدعوة لغة في معناه الّسلمة سبيل وسلوك العبارة ترقيق فششي والبيششان الشش

ّق هو ما ترك الّزمان هذا ٍة من الشّر طوائف عنك لترضى ح ومشششركين كفششر
ٍة وغيرهم. ومبتدع
ّعب الجاهل يظن وقد عششن البحث معناه الحق كلمة سبيل سلوك أّن المتل
انفكششاك ل تلُزم علقششُة البلءا وبيششن الحششق كلمة بين العلقة أن ونسي الهلكة
بينهما.

والدعششة، المشن لهشم سششتؤّمن الشتي طرائقهشم لهششم نبششارك حال كل وعلى
ُلكه الطريق هذا رضينا ولكننا النهاية. حتى فسنس

ّي عمٍل لكّل َفَرَحنا ونعلن نفرحا سنبقى وتعذيبهم، الكافرين قتل فيه جاهاد
الشششيطانية الصششوات كششل بيششن النشششاز الصوت وسنبقى الفرحا هذا وسننُشر
الناعقة. أو الّساكتة

ِلن نفرحا سنبقى ُنع مشن َمعِقششٍل دمشار فيشه استششهادي عمششٍل لكششل َفَرحنا و
وسششنقتدي وجانششدلته، طششاغوٍت صششد فيششه رائششع عمششل لكل أو الطاغوت معاقل
ْدي ُد والكافرين المشركين َلعِن في القرآن به ّد وجاشل ول خششوٍف غيششر مششن ونر

ًا سيصلى كسب وما ماله عنه أغنى ما وتب لهب أبي يدا تبت{ لهششب ذات نار
.}مسد من حبل جايدها في الحطب حمالة وامرأته

ٍر كّل في لهٍب أبا سنلعن حّمالششة وامرأتششه وأهله وجُانده دولته وسنلعن عص
الحطب.
اجامكم من واختاروا شئتم، ما هذا سّموا شئتم، ما قولوا ي الجديشدة مع ف

أحببتم. ما الحقائق قلب
المهملت أدراج فششي الرحمششن عبد عمر الشيخ رسالة نرمي أن يسعنا هل
ّتهامنا مخافة ذلششك فعلنششا لششو اللششه والرهششابيين؟. فششو المتطرفيششن أنصار بأننا ا
عليها. ويختم قلوبنا ويضرب بنا الله يخسف أن لِخفنا

ُعنا هششل جاماعششة مششن الشششيطانية الّسياسششة أهششل فعششل كمششا نفعششل أن يسشش
عمششل كششّل اسششتنكار علششى التسششابق فششي والعششار الِخششزي وجاماعششات الضششلل،
ّي، الخير؟. بغض على وهم يموتوا أن عليهم مفروض وكأنه جاهاد

ّي ّدي الزمان هذا في الكلمة هذه تكن لم إن هذه صادقة كلمة أ إلى بك تؤ
المن؟. عدم أو النفي أو الّسجن

ٍة كلمة عن البحث إن ٍة الصشدق، كل صادق ٍة الوضششوحا كل واضح إلششى قريبشش
ُءا السشماءا ساكنو عنها يرضى المؤمنين قلوب تكششون ثّم الرض في الله وأوليا

ِر ِدقة تكون أن ُيمكن ل كلمٌة هي تدفعه ثمٍن بغي ًا تكششون أن يمكششن ول صا حقشش
وجاه. كل من

ّي ّق وأي هذا دين أ ّي نحمله، الذي هذا ح ونبتغششي ننشششره الذي هذا كلم وأ
نحششن ثششم والعششار الششذّل حمششأة مششن وخروجاهششا شششأنها وإصششلحا الّمة حركة منه



نظششر ول لهششم عقشششل ل ممششن النعششام أشششباه عنه ليرضى ونجمله فيه نجمجم
ّ هم إن{ صحيح ًا ليسششت الحق كلمشات . إّن}أضل هم بل كالنعام إل برِسششيم
ّق ِحَمم هي بل رأته، إن البقر له تفَرحا ّلمششا ح ّلمششا رأوهشا ك ًا لهشا ازدادوا ك بغضشش

ًا عنها وازدادوا عليششه اللششه صششلى وبمحمششد بششالله تؤمن ل قلوبهم دامت ما ُبعد
.وسلم

ّينها امرأة ليست الله إلى والدعوة السلمي العلم ّطاب نز كششّل مششن للُخ
ويحبه. يرضيه ما منها ليشّم جِانس

ّبتنا ومن للناس، الخير نحّب نحن نعم الخيششر لهششم نقششول أن لهششم الخير مح
ّق ًا كان وإن والح هششو كما الحق على أقبلوا عليه أقبلوا فإن أنفسهم، على ُمّر

ٍر ول باطٍل، تزييٍن غير من نفسه في دجالّي. تزوي
ًا أّن لو ّي َءاك بدع عليششك الششواجاب فمششا بششدعته، في الله حكشم عن وسألك جاا

وسششلم عليششه الله صلى الله رسول إلى الرجال جااءا الحق؟. عندما إلى لتهديه
إمششام وهششو وسششلم عليششه اللششه صششلى اللششه رسول أجاابه بم أبي؟ له: أين وقال

ِة ّيد الِحكم ابت الشتي الحشق كلمشة غيشر قشال هل الحسنة، الكلمة وس منشه أص
ًا؟. قال النار)). في له: ((هو ألم

وعششن عقائششدهم وعششن موتششاهم عششن يسألونا حين للمشركين سنقول ماذا
ديننششا فششي - أّن الديمقراطيششة استحسششنوا - إن لهششم نقششول هششل مششذاهبهم؟

ّا ليرضوا الديمقراطية مششن الكششثير فيششه السششلم إن نقششول أو ديننششا؟ وعششن عن
فيه؟. ويرغبوا السلم ليحبوا الديمقراطية

إلششى فتهششديكم تقرؤونهششا الششتي هذه كتٍب أي تحكمون؟ كيف مالكم قوم يا
َلكة المبير الشّر هذا ْه العظيمة؟؟. والَم

عنشك بششه ترضشى وطريششق ،البتلءا إلششى يشؤدي طريقان: طريق هما قوم يا
ُق فهو الول أما الغيار، ّق طري ُق فهو الثاني وأما الح تسّمى وإن الباطل طري

الخادعة. الكاذبة الجميلة السماءا بكل
َغششُب ول نحششّب ل نحششن ّنششا يرضششى أن نر طلّب ول السششلطان، مشششايخ ع
ّدجال، الكذب مؤّسسات ول الدعايات، أبواق ول السلمة ّننا ووالله وال نخاف إ

ًا أّن نسمع أن َدحا هؤلءا من أحد نقول. بما ُأعِجب أو نقول ما َم
أن نحششّب ونحن الله، أعداءا َيبغضنا أن نحّب صراحة: نحن بكل نقولها نحن
ّطريششق زاد ُبغضهم لن البدع، أهل يبغضنا اللششه رحمششه حششزم ابششن قششال كمششا ال

ٍءا تعالى: لكل ٌة شي وهي عظيمة، منفعًة الجهل أهل بمحك انتفعت ولقد فائد
ّقـّد أنه ّيج فكري، وحمى خاطري، واحتدم طبعي، تو ذلششك فكان نشاطي، وته

ًا ِة تواليف إلى سبب ِكني، استثارتهم ولول النفع، عظيم كششامني واقتششداحهم سششا
ْثُت ما ّتواليف.(مداواة لتلك انبع ّنفوس ال عرفنششا مششا وجاودهم فلول )،48 ص ال

ّق ًا، للح َتنششي تمثششل حيششن عنه الله رضي عمر وصدق طعم ّكر ّطعششن قششائلً: ذ ال
ًا. هكذا وكنت ّق، هو ناسي لولئششك أعجششب وأنا زماٍن، كّل في غربته وهكذا الح
ِنهم على يضعون الذين القوم ُي ٍة عصششاباٍت أع الشششّر رؤيششة مششن تمنعهششم غليظشش
ّلهم ومّرات مّرات وأقول الّمة، في سرى الذي فصشاروا أمزجاتهششم فسدت لع
ًا، الباطل يرون ّق ًا، والحلو ح ّيرت مّر يكون وهكذا وأسماؤها الشياءا معالم وتغ

ّيرة الفطرة صاحب ّنه المنكوس، والقلب المتغ ًا يعششرف ل فإ ُينكششر ول معروفشش
ًا، ًا، لششه تملششك لن المرتبة هذه إلى المرءا يصل وحين منكر الهششادي واللششه شششيئ

ّفق. والمو



ّبة بعض نعم ّنها علينا ُيشفقون الح َفقُة ولك الحكششم يمدحا وهو هرمة ابن َش
ّطلب عبد بن ّطلب بن الله عبد بن الم قال: حين حنطب بن الم

ّ ُيعصاب فيك عيب ل ّنني إل المنون من عليك  أمسيأ
شفيقا

ًا ُتبقي لن المنون هذه أّن بنا الله رحمة من ولكن ّيششٌت فالقاتششل أحد كمششا م
ِلَم الخصوم تجتمع الله وعند المقتول، ّنما والّشكوى الُحزن ف ّدم بين وإ المتقشش
المقابر. نزور ثّم لحظات والمتأّخر

العمصل وصصواب النظصصر الجهاديصصة: صصحة التربية
القصد وإخلص

ّيته وبين ومعتقده الّشخص فكر بين العلقة ّيشة حميمة علقة نفس ولشو وقو
ّنها لقلنا بالغنا ّنها تلزم علقة إ ًا ولك ٍة غير قطع ّلشف يقع فقد مطلق ّتخ لوجاشود ال
ّكل والششتي العششوارض بعض ّنفسششّي العَملششّي النسششان هيكششَل تششش والعلمششّي وال

ِد من وغيرها والعاطفّي ّيته، أفشرا ّتشالي إنسششان ّيشة فشإّن وبال مسششتوى رفشع عمل
ّية ّين مستوى إلى المرءا نفس ّد ل مع المستوى رفع معها يكون أو يسبقها أن ب
أصششابها إن وتششذكيرها بتنشيطها أو والمعتقدات الفكار بتصحيح سواءا العلمّي
ّنسيان ّيشة فهذه والغفلة، ال ي المزدوجاشة العمل عليهشا ُيطلشق أن يصشّح الشتي ه

ّية ّتربية، عمل ّتربية ال آخششر، طششرٍف دون النسششان في لطرٍف صياغة ليست فال
مبتغاها. إلى الوصول في تدوم لن الحركة فإّن وقعت فإن

ً ّنك لو فمثل ّتبعت أ ّتششوريط" - وهششو أسششلوب الشششخاص من جاماعة مع ا "ال
َبل من ُيطلق لكن صّحته مدى أدري ل لفٌظ ّينة طريقة على أصحابه ِق فششي مع

ّناس من مجموعة يقوم أن ويعني الممارسة، ّو بصنع ال ّينششة البيئششة مششن جا المع
ّدخول علششى إجابارهم أجال من أخرى مجموعة أنف رغم وحيششد اختيششار فششي الشش

ّنه الموّرطششة للمجموعششة الموّرطششة المجموعة تريده َطْت وإن - فششإ هششذه تششوّر
ّنها الجماعة ّتالي الّشوط آخر وإلى نهايته إلى الفعل على تداوم لن فإ لن وبال

ّقق ّتوريط. هذا من المراد يتح ال
الخششوان يششوّرط أن تعششالى اللششه رحمششه حديششد مششروان الشششيخ حششاول لقششد

ّنه سوريا، في الجهاد في المسلمين ًا حاول ل ِنعهم أن جااهد فكششانوا بالجهاد ُيق
َبون الجهششاد فششي المسششلمين الخششوان تششوريط فقششّرر رأيششه ويرفضششون عليششه يأ

َدنا كلمته: "لو وأطلق مششن لهششم سششنرجاع البششاب مششن المسششلمون الخوان َطَر
بيششن معركششًة فَرَضششت جاهادية بأحداث معه ومجموعٌة هو قام ولذلك النافذة"،
ًا المسششلمين وبيششن الكششافر البعششثي النصششيري النظششام رأسششهم وعلششى عمومشش

فششي المسششلمون الخششوان ُوّرَط وبالفعششل سششوريا، فششي المسششلمين الخششوان
عششدنان واصششل لقششد - بششل بطل ل أخاك - مكره باب من فيها ودخلوا المعركة

المقاتلة "الطليعة مجموعته على أطلق حيث عليه وسار السلوب هذا عقلة
تششوريط محششاولته منها كثيرة أسباب السم هذا المسلمين" ولختيشار للخوان
ذلك؟!. بعد ماذا المعركة. فكان هذه في المسلمين الخوان

صششحيحة فطريششٌة اسششتجابة وهذه القواعد قبل من الجهاد أصوات ارتفعت
ّدة هم الصحيحة بفطرهم العوام لن تعالى، الله سبيل في للجهاد الجهششاد مششا

ّنهم الدوام على أن ل الصششحيح الششدين إعطاءاهم ُيحِسُن من إلى يحتاجاون ولك
قاعششدة ? أعنششي وضششرورية مهمششة نقطششة وهششذه البدعة، أهل سبل بهم يسلك
? تعالى الله سبيل في الجهاد مادة هم السليمة الفطر أصحاب العوام اعتبار



اد جاماعشات بيشن الفشوارق إحشدى هشي تعالى الله بفضل وهذه السشلفية الجه
يششأت لششم ما السلم هو أمتنا في الصل أن نعتبر فإننا التكفير، جاماعات وبين

ّفر الّرجال َتِمل صريٍح بمك جاماعششات ولكششن الموانششع، عنه وانتفت الّشروط مك
ّو ّقف جاماعات وكذا والتكفير الغل ّين التو ّني الهششدِي هششذا غيشر علشى والتشب السشش
ًا اعتبششارهم عششدم أو الكفر أمتنا في الصل أن يعتبرون فإنهم ّقف شششيئ والتشششو

ّدة يعتبرونهم هم -ولذلك يتبين حتى حكمهم في ّدعوة ما الششدين- أصششل إلى لل
مسششلمون تعتبرهم فإنها السلفية الجهاد جاماعات وأما إسلمهم، أجال من أي

ّدة وهم ّدة التعليم ما ّلكوا الششذين بخلف وهششذا اللششه، سششبيل في الجهاد وما ُسشش
عششن صششرفتُه مبتدعششٌة طريقششٌة عليششه مورسششت مششن هنا التسليك بلفظ وأقصد
فوريششة استجابًة فطرته تستجيب العاّمي المسلم فالنسان السليمة، فطرته

لهششا يسششتجب لششم إن فششإنه للجهششاد هيعششة يسمع أن فبمجّرد الصالحة، للعمال
ً َبرهششا نفسششه وتطششرب لهششا يفششرحا فششإنه عمل ّفششق أن تعششالى اللششه فيششدعو لخ يو

ّي عمٍل كّل في عايشه من رآه وهذا العمل، لهذا أصحابها النسششاءا فششإن جاهششاد
ًا للمجاهشدين، بالشدعاءا يلهجشن العجشائز وكشذا خشدورهّن في للُمسشلكين خلف

ّية من أو المسلمين الخوان من كانوا سواءا أصششحاب من أو المزعومة السلف
ّطششرق الصششوفي العرفششاني الفكششر جاماعششات أتبششاع مششن البدعيششة والمششذاهب ال
َطرهم فساد بسبب فإنهم المتطور، المعاصر يسششتنكرون أفكششارهم ومرض ِف

ًا للمسايرة يضطرون قد ولكنهم العمال، هذه ًا الّسششكوت أو حين مخافششة حينشش
ّبهم ّنهم وشتمهم، س ٍة إلى أفكارهم َقيح يؤّخرون ولك ٍة فرص تقششع لفتنششة سانح

ٍة أو الجهاد. على برياحها تهب مشكل
ّدد زالششت مششا والتي القيادة عن البعيدة القواعد استجابة إن الّشششعارات تششر
اللششه سششبيل فششي "والمششوت وشششعار طريقنا"، الله سبيل في "والجهاد الولى
ّق معروضة الشعارات وهذه أمانينا"، أسمى أجاششل مشن ل القواعد أجال من بح

ّدخول القيششادة لقبشول ضشغط وسششيلة السششتجابة هششذه فكانت القيادة، فشي للشش
َطت (الورطة)، ُوّر أصششحاب يرجاششو مششا وقششع وقششد اقتناعهششا، عششدم مع القيادة ف

ّية ذلك؟!!. بعد ماذا كان ولكن التوريط، نظر
َقرار أصحاب وهم المعركة يقودون الذين هم الّشيوخأ بالشششيوخأ (وأقصد ال

علششى بهششا فيهششا شششرعوا الششذين القيششادة) وهششم أقصد ولكن السن، كبار ليسوا
ّنهم بل ل، وألف ؟. الجواب: ل مبتغاها نهاية إلى بها سيسيرون فهل َمَضض، إ

الفرصششة ينتظششرون ? الششذين منهششم هششم ? بششل القششوم أولئششك مششن سششيكونون
علششى أجاششبرتهم الششتي القواعششد الراءا) وجالد (بكسر الُموّرطين لشتم الّسانحة

ُفَرُص الطريق، هذا الفتششن مششن فيششه الجهششاد فششإن الجهششاد، فششي كششثيرة هؤلءا و
ٍة حدوث فبمجّرد العمال، من غيره في توجاد ل ما والبتلءاات ٍة فرصشش لهزيمشش

ٍة في النفوس. مكنون وإظهار الجلد يبدأ حتى معرك
ًا ّنون فالذين إذ لجماعششات التحتيششة القواعششد يوّرطششوا أن بمقدورهم أنه يظ

ولششن واهمششون تعششالى اللششه سششبيل في الجهاد في قادتهم وكذا والهوى البدعة
ّوة النتائج يحققوا ّد فل الجهششاد، من المرجا إظهشار طريششق عشن التمششايز مشن بشش

ِتك َيَر ّطرق مغا أن الجهششاد لنششداءا المسششتجيب علششى تششوجاب وأن المطروحة، لل
هششذا يكششون ول النخلع هششذا لسششبب فهمششه ويعلششن السششابق تنظيمه من ينخلع

ًا السبب السششابق تنظيمششه وبيششن بينششك الفششارق أن يقول أن منه ُيرَضى ول أبد
ّد ل بل يجاهد ل وهو تجشاهد أنك الفهششم أسششاس علششى المسششألة تأصششيل مششن ب



ُد وهي الّصحيح، والصل الجديد الجهششاد جاماعششات ومنطلقششاُت وأسششُس قواعشش
السلفية.

البدعة جاماعات من عديدة أفراد لحوق - وأعني منه ُيخاف ل أمر هذا نعم
بششك تلتحششق ل القواعششد هششذه - فشإّن والبتلءا الفتنششة وقشت فشي بالجهشاد معششك

ّد العششالي الّصوُت للجهاد يكون حين ُيخاف ولكن القنطرة، هذه لصعوبة والمشش
ّتنظيمات هذه مشايخ فإّن الواسع، الّشعبّي بالجهششاد لفرادهم يسمحون قد ال

ٍذ عنهم يسكتوا وقد ّلشُم الشذي المحشذور هشذا يكشون فحينئ ّد فل عنشه نتك ن بش ِم
ّتمششايز شششرط ّلمنششا الششذي ال ّتنظيمششي الرتبششاط بقششاءا أّمششا عنششه، تك تلششك مششع ال

ّلكة الجماعات الرجاششاءا مشايخ مع المشيخي الرتبشاط أو الباطل، سبل المس
ّوك ّطريق نهاية إلى هؤلءا ثبات فإّن والته وصششعب الّصششعوبة غايششة فششي أمششٌر ال
َع فإن الوقوع، َق ّنما َو تنظيماتهششا إلششى الجمششوع تعششود ثششّم قلئششل لفششراد يقششع فإ
ّية ليمارسوا مشايخها إلى أو الّسابقة ُيقال الجلد عمل جاّربتششم،... قد لهم: ها و

َعكم؟! وحينها بحماسكم.. فماذا َوّرطتمونا قد ها َف ًا الجموع هذ تصبح ن أصششوات
ًا ّتبّجششح الّمة على وسيمارسون المشايخ، لولئك وأبواق ّفششع ال ّتر والسششتذة وال
ّنهم ٍد يجوز تجربة.. فل أصحاب بأ عليهم. يزايد أن لح

ّية تلميذ ِدموا الذين المزعومة الّسلف رجاعششوا؟! أفغانسششتان... بمششاذا إلى ق
ّي الجار عنك - دع بالجهاد انتفعوا يقولون؟! هل وماذا أفهمهششم - هششل الخششرو

ًا؟؟ ّيششر هششل شششيئ ّنة وعّرفهششم أفهششامهم مسششتوى مششن غ ّتغييششر فششي اللششه سشش ال
ّتبديل؟؟. الجواب: ل ّنوا انتكاسة، زادتهم بل ل وألف وال ّنهم وظ ناصية ملكوا أ

ّتجربة ّلمششون فهم ال ّتجربششة منطلششق مششن يتك السششتاذية (روحا خاضششوها الششتي ال
الكاذبة).

ّتوريط طريقة على يعتمدون فالذين إذن ّي الخرين دفع أو ال من طريقة بأ
ّطرق ّنما العمال من عمٍل إلى القتناع طريقة غير ال المششذهب فششي يبعدون إ

ّية مع ويتعاملون ّطريقة بغير القض ّية ال ّد ل وإيجاده، العمل إظهار في السنن بشش
ّدماغ إلشى طريقششه وهششذا القتنششاع مشن المجادلششة طريشق عشن الفكششر وإلششى الش

ّلة وعرض بالحسنى ّتششى الّزمششن عامششل اعتمششاد مششع ذلك وتكرار الد يحصششل ح
ً ّدعوة، للفكرة قبول ّد ول وال ّدافع وجاود من ب وذلششك القناعششات هذه لتحقيق ال

ِة المحّرضششات إيجاد طريق عن ّنفششس لثششارة الكافيشش ّية ال هششذا لتحقيششق البشششر
ّتذكرة الوعظ طريق عن العمل ّية وربط وال ّبششة المرءا نفس رضششاءا تحقيششق بمح

ّدار وتحصيل وتعالى سبحانه الله ّنفسششّي الطمئنششان حصششل فششإذا الخششرة، ال ال
ّنفس تحّركت العمل لهذا ٍة نحوه ال ٍة برغب ّد فل صششادق ّ ذلششك عششن عنانهششا َيششُر إل

ّتذكير إلى بحاجاة وهي فطرها، الذي ّكششر{ – مششّرة بعد مّرة ال ّذكرى فششإّن وذ الشش
ّو في بوضعها القناعات استثارة طريق عن  - وذلك}المؤمنين تنفع ّتششأثير جا ال

ّنفسّي. بهذا العاطفّي ّتمايز يحصل وال نحو الّسير يتّم فقط وبه الخرين عن ال
ّطريقششة هششي هششذه الجهششاد بششاب وفششي المطلششوب الهششدف ّية ال لتحقيقششه السششنن
ّياشششة شششباب عواطف مسألة المسألة وليست تحششت تنتكششس مششا سششرعان جا
ٍة ظروٍف ٍة، وأحداث جاديد ّير ّور الجهاد بأّن فالقائلون متغ وحماسششة واندفاع ته
َة ل شباب الجهششاد يكششون حيششن كششذلك يكون نعم واهمون، الحياة في لهم ِخبر
ّي الحماس دافعه لششه الفهششم دون لششه السششتجابة وتّمششت المؤّصل، غير الِفطر
أو البلءا لوقوع إّما تزول ما سرعان الحماسة هذه فإّن المطلوب الوجاه على

ّلف ّنصر تخ ّوقات كثرة أو ال الجهاد. طريق في المع



ّية القناعات هذه ّية العقل ّية ُأُسٍس على والمبن ٍة علم القششدرة وعنششدها واضح
ّية مع وأخطائهم الخصوم تلبيس ودحض كشف على الششتي هششي محّرضة نفس
ّتمايز تصنع النتكششاس عششدم لششه وتششؤّمن حيششاته طششول المجاهد الّشخص في ال

ّية تنظيمات قادة من الجلّدين إلى بالعودة ّوقة. مشيخات أو بدع مع
ّتمايز إذن ّني، الجهاد لتحقيق شرٌط فال ّتمششايز ويقع الس حقيقتششه بتحقيششق ال

ّدمة ّتنظيششم طريششق عن المتق ّيششز ال الخريششن عششن افششتراقه يعلششن والششذي المتم
تششداخل الفششراد لششدى يلتبششس فل المخشششالف الّشششعار جاهششة من عنهم واختلفه

ّتنظيم هذا بين الّصورتين ّتنظيمششات، مششن غيره وبين ال تعميششم طريششق وعششن ال
دائرة في ودخولهم والعقل للّشرع الخرين بمخالفة كذلك الفراد لدى الفهم
ُطششُرق وتعريششة كشف طريق عن يتّم وهذا الممقوتة، البدعة أو والهوى الّرأي

ّية جاهة من الخرين ّتنظيششم فششي معششك الّرجاششل يكششون فل عميقششة أصول وهششو ال
ّنششوع هششذا فششإّن الّسششرب، خششارج مششن وفتاويهم المشايخ إشارات يرقب مششن ال

ًا خطيٌر الّشباب ّد ِهٌب جِا ّوة وُمذ ّي لدى والّريح للق ّتنظيمات من تنظيم أ فششي ال
ّي ّظروف. من ظرف أ ال

ّد ل الّصحيح العمل بأّن المقالة هذه حقيقة لنا واستبان هذا فهمنا إذا أن بشش
ٍة عن ينشأ ّيششة قناع ّين صششحيح نفسششّي وبمحششّرٍض علم ّتمششايز) يتششب عمششق لنششا (ال

ّية يقول من قول في الخطأ ّتنظيمات قواعد استخدام بإمكان ّيششة ال ًة البدع ّد مششا
سششلمة دعششوى تحششت تنظيمششاتهم فششي بقائهم مع تعالى الله سبيل في للجهاد

ِرهم َط ّتفريششق أي قادتهم، عن واختلفهم ِف بيششن أو والّشششيوخأ، القواعششد بيششن ال
إّن يقششول مشن خطششأ كششذلك ُيظهششر وهششذا الزمنششى، والقيششادة الّصششالح الّشششباب
وأّمششا الئّمششة والمشششايخ الزمنششى القادة مشكلة هي الجهاد عدم في المشكلة
ّية لّن كبير خطأ وهذا للجهاد صشالحٌة فهي القواعد ّية ليست القض حماٍس قض

والخيرة الولى المشكلة بل أخرى، وسكون عواطف تأجّاج أو حماس، وعدَم
ّية التركيبة في ّية العقل ِعلم ّنظر بغّض الفرد في وال ًا كونه عن ال ًا، أو قائد ُقود َم

ًا ّب ً أم شا ًا، أم كهل ٍة جاهششاد عدم فتحليل شيخ المسششلمين الخششوان مثششل جاماعشش
ً القادة بسبب ّية جاهاد عدم أو مثل وكششذا مشششايخهم بسششبب المزعومششة الّسلف

ّية، أصحاب ٌأ الّصوف ّدين جاهاد - وأقصد الجهاد هذا في فهؤلءا محض خط المرت
ّيًة قناعًة به مقتنعين - ليسوا ّية، أصششل فششي علم ٌد حششدث فششإْن القضشش مششن جاهششا
ًا بعضهم ّنما حين ّيششار دفششع أو للكبششار، الّصششغار تششوريط دافشع من هو فإ ّت مشا أي ال
ّيششة وتبدأ مواقعهم إلى يؤوبون ما ُسرعان وهؤلءا القطيع، بغريزة يسّمى عمل
ّتنظيمي. المشيخّي الجلد وال

لكششن ومشايخهم، قادتهم أسر من يخرجاوا أن والقواعد للفراد ُيمكن نعم
ّكنشوا أن بعد ًا يتم ّيشش مشششايخهم عنششد العلمششّي البنششاءا تهششافت اكتشششاف مششن علم

ّيششز وحينهششا وعنهششم عليهششم فيخرجاششوا وقششادتهم ُيمكششن الّشششخص يتم إلحششاقه و
ّتنظيم ّيز، بال ّيششة وتحششت التوريط باب من جااءا إن أّما المم القطيششع غريششزة غثائ

ْفِع ّيار ود ًا قواعششده إلششى وعودته ثورته سكوٍن لحظة كّل في فارقب الت سششالم
ًا ّنه له ليعترف وشيخه قائده أمام للوقوف نفسه محّضر مششا صواب اكتشف أ

ّورين). (المتسّرعين أولئك وخطأ يقوله والمته
الجهششاد تنظيمششات أعنششاق فششي أضششعها أمانة وهي هنا، أسّجلها نصيحة هذه
ّني ّ الّسلفّي الس ّنمششا رجاششال ِمن معهم ما أّن حين بعد يكتشفوا لئل ِشششبُه هششم إ

فيظششّن فيصششفر الّريششح فيششه تششدخل نحششاس مششن صششنم هو (والّشبه المجاهدين
ّنه الجاهل حقيقة. مجاهدين حقيقّي) وليسوا شخص أ



ّيششة الّسششيرة ّنبو ّتاريششخ ومسششيرة ال ّدراسششة خصششبة حديقششٌة السششلمي ال لل
ّتغييششر ينشد الذي المسلم المرءا تجعل ما العظات من وفيها والعتبار، فششي ال

ًا يكون أن عن غنى ّطه كتبه ما بكّل منبهر وقد وأحداثهم، بتجاربهم الغيار وخ
علششى الّسيرة تلوة على الحرص كّل حريصين الّمة هذه آباءا من الوائل كان

ّياهششا وتحفيظهششم البنششاءا مسششامع ِلهششا إ ْع ًءا وجَا ّطفششل تركيبششة مششن جاششز ّيششة ال العقل
ّية ّنفس ّية الّسيرة لّن وال ّنبو ّية تصنع ال الحيششاة، سششنن فهششم فششي الّسديدة العقل
ّتاريخ ّنة جاريان هو فال ّتاريخ تعالى، الله س ّلششق وال ّيششة بالّسششيرة المتع ّنبو فهششي ال
ّتوافق ن الحيشاة هشذه في المرءا مسيرة في الّشامل ال ِم خلل م تجشاوزه عشد

ّدارس فالقارئ وأمره، تعالى الله لشرع ّدين بهششذا - المؤمن وال - للّسششيرة الشش
ّية ّنبو ًا يِجد ل ال ًا أبد ّتعارض من شيئ كششانت سششواءا مقاصششده إلى مسيرته في ال

ّيه المقاصد هذه تحقيشق أجاششل مشن أو الغيششار مشع صراع من جازءا أم بحتة حيات
واستغنائه لحكمه وانقياده تعالى الله بشرع المرءا تمّسك بين المصالح بعض
ّي اقتراف عن مششن ُيكششثر الششذي المششرءا بخلف وهششذا المعاصششي، مششن معصية أ

ّتجارب كتب قراءاة ّنهششا بصششلة السلم إلى تمّت ل التي ال ّدم فإ نفششس فششي تقشش
ّلع ّيششة حركتششه خلل المعاصي بعض إلى الّشديدة الحاجاة بها المتض وأّن التغيير

ّية حركة إقامة الّصعب من ٍة تغيير الّشريعة. ضوابط تجاوز دون ناجاح

والمجاهد: الثائر بين الفارق
ّتجششاُرِب مششن كششثير قشامت الخيششر القششرن في ّية ال أهششداٍف لتحقيششق النسششان

ٍم بإسقاط ّيون، هم العصر هذا في الفن هذا أئّمة وكان آخر وقيام نظا اليسار
ّتحريششر!! وهششو حركششات تسششميتها البعششض يكششثر التي الحركات وهي ل اسششم ال

أهششدافها حققششت القتاليششة الحركششات هذه الحركات، هذه حقيقشة معناه يوافق
مششن الكششثير يسششّميه الششذي الرجاششل وهششو الصين، في تونغ ماوتسي حركة مثل

ّنه الباحثين الحركششات، مششن النششوع وهششذا العصابات حروب في كتب من خير بأ
الجنوبيششة أمريكششا وثششورات القياصششرة دضشش روسششيا فششي البلشفة ثورة وكذلك
هششذه بكتابششة أصشحابها قشام التجششارب هشذه جايفشارا، وصششديقه كاسشترو كثشورة

ُترجامت التجارب شششباٌب قرأهششا فيمششن العربيششة) وكششان (اللغششة السلم للغة و
ّققت تجارب وهي مسلمون، ٌة وهذا أهدافها الواقع أرض على ح للقارئ مدعا

ّياتها من بالكثير يقتنع أن أبى، أم شاءا قراءااته أسير والنسان وقواعدها، نظر
ِكتاب فإّن الششتي البيئششة إلششى ينقلششه لنششه بصبغته، ويصبغها قارئه عقلية يصنع ال

اصششطبغت الكتب لهذه الكثيرة القراءاات هذه فخلل والكتاب، الكاتب يريدها
ّية ّية القارئ عقل ّطت كما الحركات وهذه الكاتب، بنفس يكششن لششم كتبهششا في خ

ُأُسَس قواعد من لها ٍة و السششائر علششى تششوجاب أو الحركششات هششذه تحكم أخلقي
ّي فيها َد أ ٌد لها ليس الحركات هذه أن بمعنى وروابط، قيو وهششي أخلقيششة، أبعا

ّطبشخ فشّن بكتشب ششبيهة عنشدي إّن السشواق، فشي المنتششرة ال عيها ف ل واض
ّطبخ حصول سوى يحكمهم ّطيشب، والمشذاق ال الطبخشات بعشض فشي فششترى ال
ُتششب فهذه وهكذا، الَخمر من قليٍل أو النبيذ، من القليل وضع وجاوب ُك ِتلششك ال ك

ّيششاٍت أصششحابها وضششع حيث التحسششين مششن الششذاتي التصششور فيهششا ومبششادئ نظر
ّي والتقبيح تُمششّت ل الششتي العمششال من الكثير داخلها وفي الفعال، من فعل ل

ّدين الحق مبادئ إلى ّين المسلم فيأتي بصلة، وال الكتب هذه قراءاة إلى المتد
ِة مششع العليششم الخششبير كششونه الكششاتب لهششذا المجششّرد النسششاني الحششترام نفسششي

عنها فيرجاع والنقياد التسليم من الكثير مع بنهم فيقرأها الفّن، لهذا المجّرب



مبشادئ مشع قشرأه ممشا الكثير يراجاع أن أجال من السلمية حالته إلى ذلك بعد
ّد فينشأ به، يؤمن الذي السلم فششي قواعششد مششن احترمه ما بين والجذب الش

ٌع أي الدين، هذا مبادئ من به يؤمن ما وبين الباب هذا يحششترمه مششا بيششن صششرا
الشر. في واحدة وهذه بفطرته، به يؤمن ما وبين به يؤمن ول

فيهششا يقششع وقششد أخششرى، حالة في القراءاات بهذه المتضلع هذا يقع ذلك بعد
ًا كانت سواءا اليسيرة، الشرعية القراءاات بعض له القارئ هذا أن وهي ابتداءا

فيحاول النبوية السيرة في عامة مجملة فقرات أو الفقه أصول في قليلة نبذ
ًا حينها الفقششرات، أو النبششذ هششذه خلل مششن الوافششدة المفاهيم هذه إمرار جااهد
ً يحفظ فهو المصششلحة وأن المصششلحة، علششى مبنية الشرعية السياسة أن مثل
ّلة ًا، منهششا يشتق أن للمسلم يجوز ل التي القواعد من وغيرها الحكام ع ُحكمشش
بششل الحكششام اسششتنباط أجاششل مششن توضششع لششم والصولية الشرعية القواعد لن

تمريششر إلششى الكتب بهذه المتضلع هذا فيذهب الحكام، ضبط أجال من ُوجادت
ُيلبسها الشرعية، القواعد عمومات تحت الجديدة القواعد هذه ًا و ًا ثوب شششرعي

نطششق وجايفششارا قالهششا، لينين أن جاوهرها أن مع السلم، للون ظاهرية وصبغة
ّلششون بإلباسششها إل السششلم أهششل على تمريرها ُيمكن ل ولكن بها، السششلمي ال

السششيرة فششي كششانت سواءا السلمية الحداث بعض انتقاءا (نتش) أي بمحاولة
ّيات في ودفعها السلمي التاريخ أو النبوية إسلمية الفكرة لتصبح الحديث ط
َدور والدليل، الصنع والتحوير. التزيين هو فيها السلم و

ًا يستحسن الذي الفقيه فعل عين هو بل قريب الفعل وهذا ويكون ما، رأي
عن يبحث أن أجال من الفقه كتب إلى يذهب ولكن ورأيه الفقيه هوى منشؤه

ًا كان ولو فقيه ّتبع أنه نفسه عن ليقول شاذ مبتدع. وليس لغيره م
فششي خششاّص ورأي خششاّص لوٌن الكتب) لهم بهذه (المتضلعشين من النوع هذا
ع التعامشل فشي والثشر الفقشه أهل طريقة ن المشور، م الشرأي: أنهشم هشذا وم

ّلسششون متحّجششرون والثششر الفقششه أصششحاب أن يعتبرون الحيششاة يفهمششون ل متك
فهشم والتبجيشل التعظيشم ألوان من شاؤوا ما أنفسهم على ويصبغون وُسننها،

أئّمششة وهششم الحركششة، فّن أئمة وهم المستنير، الفكر أصحاب وهم المتفتحون،
أنهم أنفسهم عن يقشولون حين وهم اللقاب، من ذلك غير الممكن.. إلى فن

عنششدهم أّن أنفسششهم عن يقولوا أن َينسون ل والحياة الحركة في الخبرة أهل
الحيششاة معششترك فششي السششلم لقيششادة يكفيهم ما ومقاصدها الشريعة فهم من

التكايششا فششي إل يصششلحون ل فهششم والثششر الفقششه أهل من غيرهم وأما ودروبها،
أن وينسششون ذلششك، علششى المر وقصر هناك عقله المرءا يخلع حيث والمساجاد

ًا كان ما يقششرأ حششتى فيششه الششذاتي البداع يمكن ل والسنة الكتاب ودليله شرعي
ًا كان وما والثر، والسنة الكتاب مششن هنششاك وليششس الششرأي علششى فمداره عقلي

قبششل مششن وعششورض هششذا في ونوزع إل غيره من أعقل أنه صاحبه يزعم عقل
ًا البشر ّيششة عقششوٌل لهم كان فإن جاميع اللششه قسششم وحيششن عقششول، النششاس فلبق
مشن يشششبع ل آدم ابشن لن القسششمة الناس ترض لم الناس بين الموال تعالى
ّنششه بعقلششه امرئ كل رضي العقول قسمت وحين المال، العقششول، أفضششل وظ

لرأب كثيرة سبل المجرب ولغير غيره، بها يفوق ِحكمة التجربة لصاحب نعم،
(المتضلعين). من النوع هذا يعرفها ل أئّمتنا، ذكرها وإتمامه، النقص هذا

ًا تكون أن بين المتعارضة الثنائية هذه ًا!! ل فقيه عقششل فششي تنشششأ أوحركيشش
ًا تضلع الذي المسلم ًا ودرس كثير ًا وفهم كثير ٍة لكبر كثير فششي انقلبيششة حركشش
ّنشه وسشلم عليشه اللشه صلى النبي سيرة أقصد كله النساني التاريخ يوجاشد ل ل



ًا فليششس حركششي، هششو ومششا شششرعي هو ما بين التعارض السيرة هذه داخل أبد
ٌءا هناك همششا بششل الحركششة، فقششه اسششمه غيششره وشششيءا الحكام فقه اسمه شي
ٌءا ي هنشاك وليس واحد، شي فاسشد تأويشٍل إلشى حاجاشة الّسشيرة هشذه داخشل ف

ٍم هو ما باستيراد تحششت للتغييششر سعيها في الجماعات حركة في لتمريره حرا
الشششريعة لفقششه مغايرتهششا مفهششوم (علششى الّشرعية السياسة أو المصلحة باب

حصششول فششي التششام واليقيششن الّششافي البيششان الّسششيرة هششذه في والحكام) بل
وأن المجرمين، سبيل في الدخول غير من أهدافها على السلمية الجماعات
التعششارض وكششذا موهششوم، تعارض هو الهداف وتحقيق الشرعي بين التعارض
(الششورق مششن المششأخوذ الحكششام فقششه وبيششن الجماعششات مصششلحة بين الموهوم

زعمهم. الصفر) حسب
ّنششه الحركششة وتقييد ضوابط فقه هو الحكام فقه إن نعم ًا ليششس لك ول فكششر

ًا ًا فقه ّي ًا ول تعويق ّبطشش إلششى ليصشششالها المششة بهششذه اللششه رحمششة مششن هششو بششل مث
ٍه إلى الحكام فقه عن والخروج وأيسرها، الطرق بأقرب أهدافها مزعششوم فق
َلق ما أو الحركة فقه يسمونه الموازنششات (فقششه الّسششيرة فقه بعضهم عليه أط

ّلبات أهششدافها إلى الوصول من المسلمة الجماعة يمنع الذي الذاتية) هو والتق
ُيشغلها ّلهم إنمششا{تعششالى:  اللششه قال كما بذنوبها و مششا ببعششض الشششيطان اسششتز

ٍة من  فما}كسبوا إل الشششرعي التأويششل ثوب لبست وإن المعاصي من معصي
ّبٌط وهي ّوق مث الشششرعية الهششداف إلششى الوصششول في المسلمة للجماعة ومع
اللهي. والعذاب الرباني البلءا بحصول وذلك

ٌق بهششا والهتداءا النبوية السيرة في ّق المسششلم لعلقششة تعميشش الشششهادة بششش
ً عمششل إن فهششو وسششلم عليششه الله صلى الله رسول محمد الثاني سششار أو عمل
ًا ّنه مسير فهشو ،وسلم عليه الله صلى النبي وبين بينه الرتباط بعمق يشعر فإ
بخلف وهذا يخطوها، خطوة كّل في بها ويحس المحمدية الخطى على سائٌر

مشششغوٌل بششاطنه فششإّن منششاهجهم، علششى والسششير الغيششار (المتضششلع) بهششدي
يحششاول شششخص بيششن الواقع عالم في رأيناه وهذا المقيتة، الوثنية بشخوصهم

ًا نظششره ويجيششل ويتحششرك يلبس أن علششى حريششص فهششو بونششد بشششجيمس مقتششدي
ّلفتششة اللفتششة مشششابهة ّ بششاطنه ينشششغل لششم شششخص وبيششن للهيئششة، والهيئششة ل إل

الّسيرة في عنهم قرأ - ومن كتابه في الله ذكرهم - َمن المهتدين بالّشخوص
ّية.  ّنبو ال

:  بالغيب واليمان الباطن إصلح
ّنششبّي بشششخص بالقتششداءا يكون الباطن وإعمار صلحا إّن عليششه اللششه صششلى ال
ُعمر الّصحابة وشخوص وهديه وسلم الله رضي والقعقاع عبيدة وأبي وخالد ك
وغيرهششم ولينيششن تونششغ وماوتسششي جايفارا بهدي الباطن إعمار يضاد وهو عنهم

ّية شخوص من ّلع يكون المهتدين بهدي الباطن إعَمار والّضلل، الوثن ّتضشش ل بال
ّية السيرة بإنتقاءا ّنبو ِفقه ال الوثنيين خرابه) بهدي (بل الباطن وإعمار الئّمة، و
ّلع يكون ّتض وحركتهم. بسيرتهم بال

ّية الّسيرة في ّنبو ِرُم ل ومسششيرة حركششة الغيب، عالم مع علقة ال ًا تخشش شششيئ
ّنة من ّية، تعالى الله س ّيششة الله سنن من ولكّن إطارها، في هي بل الكون الكون

ّنته ومن بالغيب، الّشهادة علقُة ّنته ومششن العششداءا، لدى الّرعب حصول س سشش
ّدعاءا، أثر حصول ّنته ومن ال َعفائهم، بسششبب بششه المؤمنين ينصر أن س هششذه ُضشش
ّية الّسنن ّظشاهرة الحيششاة وسششنن الّشششهادة عشالم شششطر تعادل سنٌن الكون ل ال



ّ لها ينتبه ّلع إل ّنة المتض ّنبّي بس المتنكششب أّما وسيرته، وسلم عليه الله صلى ال
ًا لها يقيم ل أمور فهذه ًا. لها يرفع ول وزن رأس

ّدعاءا سبابة ًا تعششادل الّسششماءا إلى المرتفعة ال ًا سششيف ًا، ورمحشش بكششاءا ُمشششَرع
ّثكالى ّتت الششتي الليششل سششهام هي المظلومين وصراخأ ال العششداءا بهشا اللششه يششش

ّفار. والك
ّدهم وأشجعهم البشر أعظم إّن ًا وأش فششي كششان وسلم عليه الله صلى بأس

ّبششه، ينششاجاي بدر ّلها الششتي السششنن أعظششم مششن المناجاششاة هششذه لّن ر أهششل يسششتغ
ّفار. العداءا على القضاءا في السلم والك
ّبون البلدة أو الحصن أهل سمعوا إذا السلم أهل كان ّنبّي يس الله صلى ال

ّنصر حصول بسرعة استبشروا وسلم عليه كمششا والبلششدة القريششة هششذه على ال
ّيششة، المعششاني هششذه المسششلول"، "الّصششارم فششي تيميششة ابششن ذكششر وهششذه الحقيق

ّية السباب لم أهل بين القوى ميزان في الكون يهتشدي ل أعشدائهم وبيشن الس
ًا لها يحسب ول لها اب ّ حس ّلع إل ّنة المتضش ّنشبي بسش وسشلم عليشه اللشه صشلى ال

ّلع الّرجال ذاك أّما وسيرته، ّنه والجششاهلين الوثنيين بسيرة المتض يسششتعيض فششإ
ّدعاءا أكف الليل سهام عن ً يمّررها بمعاصي ال المصششلحة بششاب مشن لهششا تششأويل

ّية والّسياسة الموهومة ّيششدها زمششام ول لها ضابط ل التي الّشرع ذهنششه فششي يق
وعقله.
تعششالى اللششه أعداءا مع معركتهم في السلم أهل لها يحتاج معصية من فما

ّ ٍة عن غفلتهم بسبب إل ّلمهم وشرٍع طاع لششه، يهتششدوا ولششم فنسششوه إياه الله ع
ّنة عن يستعيضون فذهبوا عششالم وعششن بالمعصششية، الطاعششة وعن بالبدعة، الس
والبدعة. الكفر برجاال ورجااله الغيب

ّنصششر اللهششي الستر فيه الذي الغيب فعالم هششو اللهششي والتأييششد اللهششي وال
والتغييششر الجهششاد فششي تعششالى اللششه سششنن فششي الشششهادة عالم مع يشترك عالٌم

والفلحا. والنصر

المجاهد: غاية التوحيد تحقيق
لهششا السششلم أهداف كانت ولّما الوسائل، قبل الهداف النبوة السيرة في
ّلق تمششام تختلششف المششور تقششديرات كانت تعالى الله برضى أي الغيب بعالم تع

للحركششات العسششكرية الشششكتابات أصششحاب وأهششداف تقششديرات مششع الختلف
العالم. في الثورية
الرض، فششي التوحيد تحقيق الكمل ومرادهم العظم هدفهم السلم أهل

ً الهدف هذا شأن من يقترب ما فكل ً أو إبطششال ً أو تششأجايل ٌد فششإنه تبششديل مششردو
ذلك. بعد سنحّصلها أننا نظن التي المصالح بقية عن النظر بغّض

مسششاومٌة المصششالح بعششض لتحقيششق الهدف هذا حول مساومة فكّل ولذلك
ٍة وكل مرفوضة، سششيرة في له وجاود ل المقصد هذا في البحث لتأجايل محاول

لهمششا التأجايششل وهششذا المساومة هذه لكّن وسنته، وسلم عليه الله صلى النبي
سششمع لنششه فضفاضة ومصشالح مطلقًة سياسًة المر يرى فيمن الكبر الوجاود

ًا) هو النصار جامع أن النصار. وحرب الهداف تحقيق مبادئ إحدى (مطلق
مشن خيشر الصشيل المبششدأ هشذا علشى المحافظة مع القبور إلى الوصول إن

السششلمية الدولششة فإقامششة فيششه، البحث وتأجايل حوله المساومة إلى الوصول
فالسششلم العكس، وليس عليه، وللحفاظ ولصيانته أجاله ومن التوحيد لخدمة

وسششائل كششل بششل لهششدف، وسيلة ليس تعالى الله وإرضاءا لهدف، وسيلة ليس



الششدنيا فششي تعالى الله رضاءا ونيل أنفسنا، في السلم تحقيق أجال من البشر
والخرة.

والتأويل التأجايل أما وصيانته، التوحيد غير في تكون والمساومة فالتأجايل
المجرمين).  (سبيل بكتب المتضلعين شأن فهو وأهله التوحيد يخص فيما

كونية:  طريقة الدولة لقامة الشرعية الطريقة
ّنه بمعنى شرعي حكم السلم دولة بناءا اللششه أمششر دليلششه شششرعي واجاششب أ
ّنة وفي كتابه في تعالى دولششة أسششقطت ولّمششا ،وسلم عليه الله صلى النبّي س

ّية معالم الفق في وبدت الّمة عقد وانفرط الخلفة في تتسارع فاسدة عقد
ّية الحششزاب دخلششت فقششد الخلفة، دولة من المنفرطة الدول اقتناص الشششيوع

ّد لينين فيها انتصر التي ذاتها السنة في أي م1917 سنة بلدنا إلى خصومه ض
ّيشة الحشزاب بششدأت وبعشدها روسششيا، فشي الولشى الشيوعية الدولة وبنى اليمين

ّية ّيششة من وزرقاءا، وبيضاءا حمراءا من ألوانها مختلف على واليسار ّيششة بعث وقوم
ّية الغلبة لحصول المتصارعة الحزاب هذه جاملة من وكان ذلك، وغير وعلمان

ّية، والتنظيمات الحزاب الدولة هذه على الحششزاب هششذه فششي وكششان السششلم
ّدد، لم التي العمومات من الكثير ًا العمومات هذه وكانت تح اهتداءا لعدم سبب
المتسششارعة. الحداث مع الصحيح الشرعي الموقف الوقوف إلى منها الكثير
ّوقة المعلومات هذه جاملة من وكان حششول الختلف الغلبششة تحصششيل من المع

ّية، الدولة إقامة في المثلى الطريقة الطريششق هششو السؤال: مششا وكان السلم
ًا السؤال هذا أخذ وقد السلم؟ دولة لحياءا الشرعي ًا شوط الششوقت من بعيد

معالمه. لتحديد أو الصحيح، الجواب إلى للوصول والجهد
ًا) مششا (وأقولها وللسف الطريقششة هششذه أن يظششّن النششاس بعششض زال حسير

الششدين أهششل مششن الكثير مازال أنه أي والدراسة، الكشف من مزيد إلى تحتاج
ّدثهم النششاس يجمششع أو الطششواغيت، إسششقاط فششي الُمثلششى الطريقششة عششن ليحشش

الخلفة. دولة لحياءا المثلى الطريقة
ًا الحششزاب فيشه كشانت الذي الوقت في ّية وخصوصشش ّد اليسشار الخطشى تشش

ّدم وتسعى المسششلمون كان ومجتمعاتهم دولهم بناءا في أهدافها نحو ناجاح بتق
ّيششة الطريقششة على بينهم فيما يتناظرون تنظيماتهم في دولششة إقامششة فششي النبو

معيب. مشين أمر وهو السلم،
امتلك فششي الغلبششة لتحصششيل الكششبر الرصيد يملكون السلم أهل كان لقد
ّول ويسر سهولة بكّل ولكن الدولة، ِم إلششى الّرصيد يملك ل َمن تح ٍة حششاك دولشش

فيه. يموت أرض متَر يملك ل ُمطارد ُمهاجار إلى الرصيد يملُك ومن
ّناس بنى لقد ُعُمد الساسات لها وأقاموا دولهم ال ّثقوا وال ُنششوا أركانها وو وجا
ّبوا خيراتها ّدمششة، مواقششع وكسبوا يريدون، ما على الّمة ور أهششل زال ومششا متق

ّطريقششة حششول ويتشششاجارون يتنششاظرون السششلم ّدولششة لقامششة المثلششى ال ال
ّية؟!!. وكّل إقامششة مششن يقولششون فيما دليلهم أّن يزعمون المتناظرين السلم

ّدولة ّية ال ّقة السلم ّطريقة من مشت ّية ال ّنبو (زعموا). ال
ّني اللششه وهبنششي مشا وأحترم عقلي أحترم بدأت أن منذ تعالى الله بفضل وإ

ٍم من تعالى َع ّطريقششة أّن أيقنششت ِن عيششن هششي السششلم دولششة لقامششة المثلششى ال
ّطريقة ّي إقامة في المثلى ال ّطريقة من دولة أ ّدول. فال ّية ال عينها هي الّشرع
ّطريقة ّية، ال ّنقششل جاهششة مششن ثبششت فششإذا الكون ّنه الّصششحيح ال الكششونّي يوافششق فششإ
ّنه الّصريح العقل جاهة من شيءا ثبت وإذا الّصريح، ّد ل فششإ ّنقششل يوافششق أن بشش ال



ّنقلششّي، مششن يؤخششذ بششل الكششونّي مششن يؤخذ ل الّشرعّي الحكم ولكّن الّصحيح، ال
ُبششُت ل والمكششروه والمسششتحّب والجششائز والحششرام فششالحلل ٌد يث ّ منهششا واحشش إل
ّنة.  بالكتاب والس

ّتالي ول الّصششريح، العقششِل خلف علششى صششحيٌح نقششٌل يثبششت أن يمكششن ل وبال
ودينشه، اللشه لششرع مخشالف وهشو صشريح كشونّي علشى العقلءا ُيجمع أن ُيمكن

معششاني مششن إّن  بششل}والمششر الخلششق له أل{ الّشرع مصدر هو الكون فمصدر
ّق ٌق لكونه الّشرعي) ثابت على يطلق اسم (وهو الح ِر مواف َد تعششالى اللششه لقشش

(الفطرة). وخلقه
ّد ل أقشوله الذي هذا ًا ُقلتششه ما مع يجتمع أن ب فششي المعنششى ليسششتقيم سششابق
القّراءا. إخواني نفوس
ّني قرب عن وعرفني عاشرني من كّل علم وقد ّد من أ ّناس أش (بفضل ال

ًا الله ِرمون الذين أولئك على تعالى) تنبيه ّية السنن يخ ّيششة الكون َدر بحّجششة والق
ُتخششالف أهششل (أي لنا خاّصة قواعد وجاود ّيششة السششنن السششلم)  ّيششة الكون والقدر
ًا، البشر على تعالى الله يجريها التي ّتالي جاميع أن الّشنيع الخطأ ِمن فإّن وبال
ّية الّسيرة أّن ظان يظن ّنبو ّلة وقواعششد خششاّص نظام لها ال نظششام خششارج مسششتق

ّتغيير وسنن وقواعد ًا، البشر في الّسننّي ال يجعششل الششذي هو الّزعم فهذا جاميع
ٍر غير من فقط البركة أجال من الّسيرة يقرأون القوم أولئك ّنها إلى نظ هششي أ

ّطريقة ّية ال ّية الكون ّد فيششه وهذا السلم، دولة لقامة الوحيدة والّشرع علششى ر
ّطريقة يجعلون الذين أولئك ّية ال ّنبو ّ يعرفها ل خاّصة طريقة ال السلم أهل إل

ّدولة، إقامة في ً أولئك بواقع وكفى ال الششوهم من فيه وقعوا ما خطأ على دليل
ّظن ًا حسبوه الذي وال ًا. علم ويقين

ًا أّن أشّك ل ّناس من كثير ّتششى كلمششي يقبلششوا لن ال بكلم وأحُشششوه أمله ح
ًا لسششت القششوم هؤلءا مثل تعالى، الله رحمه تيمية ابن إقنششاعهم علششى حريصشش

قلته. ما بصواب
ّدين ناصر الّشيخ ّدولشة إقامشة فشي خاّصة طريقٌة له اللباني ال لمية ال الس

ّقبها يسّميها ّطريقة ويل ّية، بال ّنبو ُيطلق ال ّتصفية شعار عليها و ّتربية. ال وال
ّتحرير حزب ّدولششة إقامة في خاّصٌة طريقٌة له ال ّية ال علششى يششوجاب السششلم

ّناس ّطريقة ويسّميها سلوكها ال ّية. ال ّنبو ال
ًا المسلمون الخوان وكذا ّظّن (إحسان أسششأل وأنششا الكثير، بهم) وغيرهم لل

ًا هؤلءا ً جاميع ًا سؤال ّدم واحد ّدمات له أق ذلك): أظّن (!! أو عليها ُمجمع بمق
ّولً: المسلم ّتششالي تعششالى اللششه توفيششق معششه المهتدي أ إلششى أقششرب هششو وبال

ّفار. من أهدافه تحصيل الك
ًا: مششن إدراك فششي البصششيرة ومعناهششا عنششدنا: الهدايششة، الّشششرع أسششماءا ثانيشش

ّتالي المطلوب، الهشدف إلششى الوصشول في غيره إلى أقرب شرعّي هو ما فبال
ِثل َت ّطريقة فُمْم ّية ال المراد. إدراك في العاصي من أقشرب الّشرع

ّدمتان هاتان ّية (الهداية مق ّية) توجابان والهداية الّشرع ّتوفيق ً علينا ال سؤال
هو:

ّد المسششلم وجانششى هششدفه إلششى الكششافر وصل فلماذا كذلك المر كان إذا ضشش
ّيون بنى لماذا مراده؟ لهم؟. مششع مأوى يجدوا لم السلم وشيوخأ دولتين البعث

ّدمنا كمششا ومشششايخهم المسششلمين أيششدي بيششن كششانت المعركة أدوات كّل أّن قشش
ِد منها القليل وكان ًا أعدائهم بي الن). لواقعنا (خلف



لغيره) أن عقله يؤجّار (لم عاقٍل كّل وعلى علّي يوجاب السؤال هذا أليس
ّية الطريقة عن المشايخ قاله ما أّن يعتقد ّية الدولششة إقامششة فششي النبو السششلم
ّية، الطريقة على خطأ ّية؟. الطريقة من خطأ وليس النبو النبو

البتلءا، طريششق هششو الطريششق هششذا أّن قششال مششن عنششدنا ُوجاششد للسششف لكششن
ٍة غير طريقًة أعطانا الشارع أّن عنده ومعناها إلششى يوصلنا أن أجال من صحيح

ّد ِه أهدافنا ض ِف ًءا وأهدا عندهم: البتلءا معنى هو لنا. فهذا ابتل
ّد إلششى فتصششل الشارع بها أمرك التي الطريق تسلك أن ًءا أهششدافك ضشش ابتل

الوكيل). ونعم الله (وحسبنا لك
ُته ما بين هل ُتششه مشا وبيشن هنشا ُقل ًا قل أّن قلشُت أنشي خلف؟! بمعنششى سششابق

ّيششة الطريقششة عينهششا هششي َدولتهششم بنششاءا فششي البشششر عقلءا يسششلكها الششتي الكون
ّية الطريقة ّية، الدولة إقامة في النبو ّدولة لّن السلم ٌءا ال ّي شي كششونّي وجاششود
ًا البشر عند واحد شيءا على ُيطلق واسمها هششذه إلششى المضششاف ولكششن جاميع
َيم الحكام هي الدولة ِق ّية دولششة فهششذه الدولششة، هششذه بها تحكم التي وال إسششلم

َيُمها بالسلم تحكم لنها ِق ّدة و ّية دولشة وهشذه السلم، من مستم لنهشا ششيوع
ولكن البعث، حزب بقيم تحكم لنها بعثية دولة وهذه الشيوعية، بالقيم تحكم
ًا بينهشا مشششترك الدولششة اسم ٍءا علشى ُيطلششق وهششو جاميعش واحششد، وجاششودي شششي

ّية) شيءا (السنة الوجاودي والشيءا ًا للبششر جاشامع القدر ّض جاميعش النظشر بغ
وقيمه. دينه عن

الدول: قياما سإنن
ّهبت هناك ثربت إني ثّم ّلعون الشذين القشوم أولئششك مشن ور كتششب مشن يتضشش
ّدول. وبناءا التغيير طريقة في لمعارفهم بنائهم في الغيار ال
أقول: هذا على الجواب في

ّولً: إني ّنبوية الطريقة أن اعتقدت وإن أ ّية الطريقة عينها هي ال فششي الكون
ّدول إقامة ّ ال ُبت ل الشرعي الخطاب أّن إل ّ َيث كقششوِل فهششو شششرعي، بدليٍل إل

الئّمششة خيششار أطلقششه وقد الصريح، العقل يخالف ل الصحيح النقل إن قال من
ّ تثبششت ل تعششالى اللششه صششفات أّن إل تعششالى، اللششه صششفات باب في بالّشششرع إل

الّصريح. العقل تخالف ل أنها مع الّصحيح
ًا: إّن ّية الدولة إقامة مهّمة ثاني ّلب السلم سشابٍق بمثشاٍل الباطن إعمار تتط

ًا يكششون أن يجششب المثششال وهششذا وقعششوده، وقيششامه حركتششه خلَل ًا، عبششد صششالح
ّق مشن مشا أّن أعتقششد وأنشا المهتششدين، بالّشششخوص المثلشة ضششْرُب فالواجاب حش

ّ الدنيا هذه في المرءا يحتاجاه فلمششاذا فيششه، يغنيششه مششا والسششنة الكتششاب وفي إل
الماءا يأخذ أن يستطيع حين الماءا طالب أّن معناه النجعة (وإبعاد النجعة إبعاد
ّق قد يكون البعيد المورد إلى فيذهب قريب مكان من وأبعششد نفسششه علششى ش
ضرورة). ما غير من الطلب في

ًا: في ٍة على مهم تنبيه السابق كلمي ثالث ّي الغيار لكتب الدارسين من نوع
ّلعوا منها متلواا ّتششى وتضشش ُد فكششانت الثمالششة ح يكششن ولششم منهششا، معششارفهم ُعُمشش

ًا السلمي التاريخ ّية والسيرة عموم ًا النبو ّ عنششدهم خصوص ًءا إل وصششبغًة ِغطششا
ن المعشارف يأخشذون تراهشم فقشد المعشارف، لهذه ظاهرة ولكنهشم الغيشار م

ّيششة حسششب ذلششك بعششد ُيأسلمونها فششي السششلمي للفكششر العششالمي المعهششد نظر
ّية مشروعه ي يقشع الدارسين من الّصنف فهذا المعرفة)، (إسلم ٍءا ف ا ل أخط

ّد عليها. التنبيه من ب



الناس: من صنفين أمام الباب هذا في ونحن
وجاششوب ينكششر من وتعنيان واحد (ومعناهما عرفاني الول: غنوصي الصنف

ٍة على الحصول أجال من والمقدمات الدلئل ًءا نتيج فششي أو المعرفششة فششي سوا
َدر، َق ّدمة، غير من النتيجة أخذ عليك ويوجاب الدليل ُينكر فهو ال كششانت فإن مق
ّنتيجة ًا (الكونيات) كان القدر في ال مربوطششة الشششهادة عششالم بششأّن وزعم جابري
ّيششة الغيششب بعششالم أحششداثه النتيجششة كششانت وإن للسششنن، قيمششة ول (زعششم) بالكل
ًا كان معرفية ّي دليله). والذوق والكشف اللهام أّن وزعم باطن
لهشا صششلة ل صششوفية قششراءاة النبويششة السششيرة يقرأ العرفاني الغنوصي فهذا

والسنن. الشهادة بعالم
ودور الغيششار، مششن الساسششية ومعششارفه تجزيئششي الثاني: انتقششائي والصنف

ًا. عنيته ما وهذا التأسيس، ل التدليس عنده السيرة آنف
ِتنا من أحد على السابق الكلم إسقاط أّما َو ًا أومعارفنا إخ ظششّن فهو تحديد

ُبه ُيصب لم الفششراد مششن لفششرد وليسششت لظششاهرة كششانت فالمناقشة فيه، صاح
ّليها هو وجاهة ولكل{ . }الخيرات فاستبقوا مو

والشصصرعيات: الجصصوهر الكونيصصات بيصصن الخلط أثر
ًا والعرض  نموذج
ّيششة المعارف ّتكششوين) معششارف الخلششق (معششارف الكون وليسششت مشششاعة وال

أصششحاب على محجورة ول محصورة ليست كذلك وهي السلم، لهل خاّصة
ّية المعارف ّية)، (العلوم الّشرع ّدين والمعششارف العلوم هذه على غلب قد بل ال

ّية ّدوام علششى شششكى وقششد القششدم، منششذ السششلم أهل غير الكون العلششم أهششل الشش
ّذكاءا السلم. أهل لغير العلوم هذه ترك ِمن وال
عن السلم أهل إعراض من تعالى الله رحمه الّشافعّي المام شكى فقد

ّتاريخ مدار على علمين أهّم ّدين، علششوم بعد النساني ال ّطششّب علششم وهمششا الشش ال
ّنه الحساب، وعلم ّ دنياهم في البشر لحياة قوام ل فإ (علم العلمين بهذين إل

ّهششف الّشششافعّي حرملة: كششان الحساب) قال وعلم البدان، ّيع مششا علششى يتل ضشش
ّطششب، مششن المسششلمون ّيعوا ال اليهششود إلششى ووكلششوه العلششم، ثلششث ويقششول: ضشش

ّنصارى. [سير ّنبلءا أعلم وال جاششزل الحسششاب فششي نظر وقال: من ]،10/58 ال
الهتمششام المسششلمين بلد فششي انتشششر وقششد ]،10/41 الّسابق رأيه. [ المصدر

ّذهن بعلوم الّشديد ًا أساءا ميراٌث وهو اليد، علوم عن العراض وظهر ال كششثير
أصششبغ وقششد المتششأّخرين، السششلم أهششل تاريششخ فششي للعقششول العلمّي البناءا إلى

ّلمون ّية صششبغة المفششاهيم هذه على الشاعرة وخاّصة المتك مششن ولعششّل شششرع
ّنظر فيه وقعوا ما أعجب ّيششة العلوم إلى ال الكلم بطريقششة عليهشا والكلم الكون

التي وقواعده الرسطّي المنطق فيها استعملوا حيث الخرى المعارف على
ّيات، سّماها ّية المعارف فإّن المعارف، لهذه تصلح ل موازين وهي بالكل الكون

ّ تحّصل ل ّية المعارف لتحصيل فالحّس والعقل، الحّس بطريق إل لهذه الجزئ
المنهششج القواعششد،(وهششو منهششا لتحّصششل المعششارف هذه لتعميم والعقل الّسنن،

ّتعميششم العقششل اعتبششار دون فقششط الحس التجريبي) فاستخدام طريششق عششن لل
دون عمومششاته فششي العقششل واسششتخدام قاعششدة، ينشششئ ل والقيششاس العتبششار
ّتجربة الحساب ًا تنشئ وال ّيششة، وحقششائق وقششائع لهششا يوجاششد ل أغلبهششا أوهامشش كون

ّلمون كان ولذلك ّناس أفسد الشاعرة) من رأسهم (وعلى المتك ًا ال إلى نظر
ّية، العلوم وهششي والعرض، الجوهر قاعدة سّموه ما قالوه ما أفسد ومن الكون



ّدين أصل من جاعلوها قاعدة ّية العلوم بعض وبنوا ال ّدين وهششي أساسها، على ال
ّ لها وجاود ل بنائها أساس في ّية أذهانهم في إل هششذه وشششرحا الكليلششة، الرسط

تقول: باختصار وهي أمره يطول القاعدة
ّلها الشياءا - أّن1 ّون ك ّددة. جاواهر من تتك متع
ّدة، في شيءا أصغر هي - والجواهر2 منها. أصغر شيءا ول الما
ّدد واحدة حقيقة - الجواهر3 الشياءا. جاميع في اختلف بينها وليس تتع
ّدة تشكيل في الجواهر بين - العلقة4 وليسششت فقط تجاور علقة هي الما

تفاعل. علقة
َيت وقششد ًا القاعششدة هششذه سششّم ّذّرة، بقاعششدة مششؤّخر هششذه أسششاس وعلششى الشش

ّدين أصششول فششي أدخلششت الششتي القاعششدة ّلمششون بنششى الشش رأسششهم (وعلششى المتك
ّتحسششين الشاعرة) قاعششدة ّتقبيششح ال ّتحسششين قششولهم: إّن وهششي وال ّتقبيششح ال وال

ّيان، ّلها التي كالشياءا حقيقتها في هي الله حّرمها التي فالشياءا شرع الله أح
ّنما ّتحليل وإ ّتحريم ال ّلة غير من لعباده الله من ابتلءا وال سابقة. ع

ّلمون اقتنع فلّما يقولششون: أخذوا واحد، شيءا حقيقتها في الشياءا أّن المتك
ًا؟! ما البحث ضرورة ما ّية إذ ّتجربة أهم فششي وهي الشياءا حقائق إدراك في ال

ٌد؟ شيءا جاوهرها ّنحششاس عيششن حقيقته في فالحديد واح ّذهب عيشن وهمششا ال الشش
ّنما والفّضة، ّيششة (المظششاهر العششراض في الختلف وإ والششوزن كششاللون الخارجا

ّلميششن) (مششن المجششاذيب بعض جاعلت التي هي القاعدة وهذه وغيرهما)، المتك
ّق يسشعون ّننششا يعنشي وهششذا الكيميشاءا، أكسششير عشن بشاحثين النفششس بشش كمششا أ
ًا وضعنا ثم والّزهر، الورد روحا استخراج استطعنا ً شيئ ماءا بركة في منه قليل

ّول حقششائق كششانت ولّمششا الششّروحا، منششه الُمسششتخَرج الّزهششر رائحة إلى الماءا فتح
ّذهب روحا نسششتخرج ل فلمششاذا واحدة الشياءا ّيششة علششى فنضششعه الشش المعششادن بق
ّول ّذهب روحا بسبب فتتح ذهب. إلى ال
ّية هذه ّيات تفسير في العقل ّنظششر البحششث أهّميششة عششدم في التقت الكون وال
ّية وعدم ّنتيجة حصول في العمل أهم ّنظششرة مششع كنهاية ال ّيششة، ال فكُملششت الجبر

ّدراسششة البحششث عششن بششالعراض السششلم أهل عند المصيبة ّتجربششة، وال ثششّم وال
ّية جااءات ّلت الّصوف ّله ذلك فاستغ ّهششاد، شششعار الكسششل وجاعلششت ك وجاعلششت الّز

ّبد نهاية الرادة تحطيم ّتع ّله، ال البهاليششل هم والمجانين المجاذيب وجاعلت والتأ
ّنها الكريم الحكيم الّشجاع الّرجال تعني مدحا كلمة (والبهلول مششن أطلقت ولك

ّية قبل ّناس أذهان في معناها فانقلب مجاذيبهم على الّصوف قبيح معنًى إلى ال
المجنون). وهو

ّناس أضّل فإّن هنا ومن ًا ال ّيات في كلم قششادة وهششم الكلم، أهششل هم الكون
ّي، الخامس القرن منذ الّمة ّيششات رجاششال العصور هذه خلل فكان الهجر الكون

ّنصارى هم وأئّمتها والّزنادقة. والفلسفة واليهود ال
لششه فهششذا والخششوارزمي والفششارابي والششّرازي سينا كابن الفلسفة لماذا أّما
ّتسع ل طويٌل شرحٌا المقام. هذا له ي

ّية العلوم هل ولكن، بششأمور البصششير المسلم هل بمعنى اليمان؟ من الكون
ًا أكثر وسننه الخلق الّشششرع بششأمور البصششير المسششلم أّن كمششا غيششره، من إيمان
ّدين ًا أكثر وال غيره؟. من إيمان

يعنششي فششإنه نعششم الجواب يكون وعندما ويقين: نعم، اطمئنان بكّل الجواب
ّية الوعود أّن الله صلى الله رسول وقالها كتابه في تعالى الله قالها التي الله



ّنة في وسلم عليه ّية الس ّنبو ّ تقششع ل ال ّنششوع بوجاششود إل ّلششق اليمششان مششن ال المتع
ّية بالمور ّية. الّشرع ّدين وال

ّي : ((المؤمنوسلم عليه الله صلى قوله ذلك، دليل أو ذلك، وتفسير القششو
خير)). كّل وفي الّضعيف، المؤمن من الله إلى وأحّب خير

ّي المؤمن فإيمان ّنششه أقشوى القشو إيمشان - مشن تعشالى اللشه إلشى أحششّب - ل
ّوة الّضششعيف، المؤمن ّلقهمششا والّضششعف والقشش فششي ل والخلقششّي الكششونّي فششي تع
ّدينّي ّ يقششع ل والعمششل وعمششل، قششول اليمان أّن هذا، وتفسير والّشرعّي، ال إل

ّوة ّوة وإرادة، بق ّتقسيم هذا في هنا والق ول كونّي، هو ما على فقشط قاصرة ال
ّوة هنا يقال أن ينبغي ّبة ق ّبة الله مح ّنششوع هششذا فإن الخرة، ومح القششوى مششن ال
ّق وهي الرادة في داخلة ّثاني الّش ّوة العمششل، لتحقيششق المطلوب ال هنششا فششالق

فقط. كونّي هو ما على تقع
ًا كمال لتحقيق شرٌط كونّي هو بما والعلم البصر أّن نعلم أن علينا يجب إذ

ّية الوعود لتحقيق الواجاب اليمان ّنة. الكتاب في الله والّس
الششواجاب اليمان كمال لتحقيق شرٌط شرعّي هو بما والعلم البصر أّن كما

ّية الوعود لتحقيق ّنة الكتاب في الله بسواءا. سواءا والس
ّنششوع ولهذا ٌق (علششم العلششوم مششن ال ّقششي وقواعششد للفهششم، الكششونّي) طششر ّتل لل
ّتأصيل وأصول ٌق الّشرعّي للعلم أّن كما والعمل، لل ّقي وقواعد للفهم طر ّتل لل
ّتأصيل وأصول والعمل. لل
ّوة أّن وأبرزها وأوضحها وأرسخها القواعد هذه أهم ومن ّنبشش لششم والنبيششاءا ال
اللششه صششلى قششوله فششي داخلة العلوم هذه بل العلوم، بهذه تعالى الله يرسلهم

دنياكم)). بأمور أعلم : ((أنتموسلم عليه
ّق والّسششنن والعلششوم المور هذه من وسلم عليه الله صلى قاله ما نعم، حشش
ّتسليم ويجب وصدق ّقششه صدقه واعتقاد به ال عليششه اللششه صششلى قششوله مثششل وح
ّذباب: ((إّن عن وسلم مثششل أو دواءا))، الخششرى وفششي داءا جاناحيه إحدى في ال

أمششور بعششض مششن إليششه أرشششد مششا مثششل أو الليل))، في ينشزل الداءا قوله: ((أّن
ّطششب ّبششة عششن كقششوله ال ّ داءا كششل مششن شششفاءا السششوداءا: ((أنهششا الح - السششام إل

حششق أمششور فهششذه للعيششن))، أنهششا: ((شششفاءا الكماة ماءا عن وكقوله الموت-))،
رسول إن قال من قول إلى ُيلتفت ول بها والتسليم بها اليمان ويجب وِصدق

ولششي لشششاه وقع كما وتجربته نفسه قبيل من قالها وسلم عليه الله صلى الله
الششوحي أمششور مششن هششي بششل تششابعه، البالغة" ومن الله "حجة في الدهلوي الله

بهششم رحمششة بهششا وسششلم عليششه اللششه صلى محمد أّمة على تعالى الله مّن الذي
ًا بها والتعريض واجاب بها واليمان ّد ًا ر ّبمشا اليمشان ضعف من وقدح يكشون ور

ًا ًا نفاق تعالى. بالله عياذ
ّتعامششل فششي القواعششد هذه أوضح ومن للتبششديل عرضششة أنهششا الكششونّي مششع ال

ّد. والخذ والكتشاف البحث مجال في داخلة وهي والتغيير، والر
ّية المور في والبدعة ّيششة الشرع ّدين اكتشششفه مششا علشى البدعششة تطلششق ول ال

ّيششة، المور في وحّسنوه الناس ول المسششلم المششرءا يأخششذها أمششور وهششذه الكون
حميششر من الدواب وعلى أرجالهم على يتنقلون كانوا فالناس ذلك، في يتحّرج
ًا أنظمة يكشف أن النسان استطاع وقد وخيول، وبغشال جاعلششت كونيششة وسنن

الحديث باب وهذا القديم، في عليه كان مما بكثير أيسر أهدافه إلى الوصول
ِه عن ًا. واسع أمثلت جاد



فيه والهوى الرأي إدخال أو تطشويره وعدم امتثاله يجب الذي إذن: الثابت
ّول أما الشرعي، هو ٌق له فمّما المتح بالكونيات. تعل

تعششالى اللششه دين في زنديق رجاٌل هو الّشريعة بتطشوير يقول الذي فالرجال
ّنه ّتى الّشريعة، يلغي أن يريد ل الجديششد، التأويششل باسششم التطوير هذا كان لو ح
ّق المتكلم، مراد إصابة هو الحق التأويل فإن اللششه مششراد بإصششابة النششاس وأحشش

عنهشم، اللششه رضشي الصششحابة هششم وسششلم عليشه اللشه صشلى الله رسول ومراد
ّدين ًا عنششدهم يكششن لششم وما فهموه، ما هو والشرع فال يكششون أن يجششوز فل دينشش
ًا بعدهم فيمن ّتبعششوا دينشش يجعششل أن أراد مششن أّمششا ُكفيتششم"، فقششد تبتششدعوا ول "ا
ّثبات ن أضشّل فهشو كشوني هو فيما ال ار م إني أهلشه، حم ن أعجشب ف أقشوام م

ّية والدوات الكهرباءا استعمال أّن يزعمون وإنششي البدعة، من الجديدة الصناع
شؤون. خلقه في لله ولكن البشر، كرؤوس رؤوس لهم يكون أن أعجب

ّنهششا الكوني مع التعامل في والصول القواعد هذه ومن ّية أ ّقششي، إنسششان التل
ُيعرضوا ول بها الخذ في يسارعوا أن السلم أهل على فيجب ُوجِادت فحيثما

ي داخل وهذا مسلم غيُر صانعها أو مكتشفها أن بحّجة عنها ّلة ف المشؤمن ضشا
عششن ? نهششى الله رسول أن ترون بها. أل أحق فهو وجادها فحيثما الحكمة من

ِغيلة وأجااز نهيه نسخ أبناءاهم تضر ول يفعلونها والروم فارس أهل رأى فلّما ال
ِغيلة فعلها ّنششون كششانوا حيششث ابنها ُترضع وهي المرأة تحمل أن (وال هششذا أّن يظ
ّثر البدن).  ضعيف ويخرجاه الطفل على يؤ

التغييصصر المنكصصر: عصصن والنهصصي بصصالمعروف المر
ًا ًا كون  وشرع
ّتغيير باب في يكششون تعششالى، اللششه سبيل في الجهاد المنكر) ومنه (تغيير ال
ًا الجهاد ًا حكم ّي ًا شرع ًا وواجاب ّي ّنه العلم، أهل عند معروفة حالٍت في عين ل فششإ
هنششاك كششان لششو إذ والستحسششان، والهششوى الرأي بحجج تبديله ول تغييره يجوز

ّياه الشارع لعلّمنا وخير منه أفضل اللششه رضششي الصششحابة وفعلششه إليششه وهدانا إ
وواجاب شرعي حكم المشركين ومقاتلة تعالى الله سبيل في فالجهاد عنهم،
أخرى. حالت في كفائي وواجاب حالت في عينّي

ّد إذا الحاكم إن الحكيم الشارع قال فإذا يدخل ل حكم فهذا قتاله يجب ارت
والتغيير. التبديل فيه

ّية الحكام ككّل حكم هو نعم قششد بششل والقششدرة، بالستطاعة منوٌط الشرع
ّوة بتكوين الشارع أمر يجششوز ل ولكششن العداد، باب من وهما والستطاعة الق
البعششض فعششل كمششا وتطششويره، الحكششم هذا للغاءا ووسائل بدائل عن نبحث أن

ًا النتخابات في الدخول سّمى حيث هششذه وجاعششل تعششالى، الله سبيل في جاهاد
ً العملية بششاب فششي المششر هششذا وأدخششل تعششالى، الله سبيل في الجهاد عن بديل

الخذلن). من بالله (نعوذ بينها الختيار للمسلم تجيز التي الوسائل
عششدمه، أو العششداد ضعف بسبب الجهاد يستطع لم فمن الجهاد، يجب إذن
تلششك ((فششاعتزل العششتزال عليششه فيجب العداد يستطع لم فإن العداد فيجب
ّلها)). الفرق ك

تعششالى اللششه سششبيل فششي الجهششاد أن أي عبششادة، هو بل وسيلًة ليس والجهاد
ٌة والقتششال ول التحويششل فيششه يششدخل ل شششرعي أمششر وهششو العبششادات مششن عبششاد
ًا الصحابة عند يكن لم وما التغيير، ول التطوير اليششوم يسششمى أن يجوز فل دين

ًا. دين



وطرقششه، وخططششه وأسششاليبه القتششال وسائل الباب هذا في متحول هو وما
أسششباب ومششن فششوقه غباءا ل الذي الغباءا ومن فوقه، جاهل ل الذي الجهل فمن
ً مصششر أهششل علششى أحششدهم يششوجاب أن وطششوائفهم السششلم أهششل دمششار أن مثل

ّطريقة بنفس جاديد بفتح بالسلم مصر أهل يحكموا بششن عمششرو فتحها التي ال
وأسشاليب طشرق اسشتعمال والبدعة الخطأ من ويرون عنه، الله رضي العاص
ّلمناها (ولو والقتال للحرب اللششه حكششم إقششرار السششلم) فششي أهششل غيششر من تع
البلد. هذا على تعالى
ًا قرأت أني ل ولو ًا أّن ظننت لما بعضهم عن هذا من شيئ البشششر مششن أحد

ّكر أهل (بله ّتفكير هذا بمثل السلم) يف الخطير. القول هذا مثل ويقول ال
ّنششي كلمششي مششن فهششم ومن وطرقهششا الحششرب أسششاليب فششي الخششذ َأقُصششُر أ
ِهم فقد السلم أهل على وعلومها ٍو علششى كلمي ف ّنششي ول خطششأ نحشش شششّك. لك

ّية الّسيرة أّن أعتقد ّنبو ّية ال ًءا غن ّتغيير سنن إدراك في له مثيل ل غنا وقواعششد ال
ّتعامل الحداث. مع ال

ّية الّسيرة ّنبو ّية الحرب فيها ال ٍر (مثل الّشاملة الّصدام وأحد). بد
ّية الّسيرة ّنبو الشششرف بشن كعششب (قتششل الششّرؤوس وتصششفية الغتيال فيها ال

وغيره).
ّيششة الّسششيرة وعقششد الحديبيششة صششلح (مثششل والمعاهششدات العقششود فيهششا النبو

هجرته). أول لليهود المان السلم عليه الرسول
ّيششة الّسيرة ّنبو ّتغييششر النقلب فيهششا ال فيششروز (حادثششة الّشششامل الّرأسششّي وال

ّديلمي اليمن). في العنسّي السود مع عنه الله رضي ال
السيرة الخندق، وغزوة أحد غزوة في كما الدفع جاهاد فيها النبوية السيرة

وغيرهمششا وتبوك مؤتة أن بل حنين وغزوة مكة كفتح الطلب جاهاد فيها النبوية
والتشريد.. والطلب الدفع فيها اجاتمع قد

ّية الّسيرة فششي وقششع مششا (مثششل .}خلفهششم مششن بهم وشّرد{ نظام فيها النبو
.تبوك) وغزوة مؤتة ومعركة السد حمراءا غزوة

ّية تجربة فهي وهكذا بوجاششود وتعمششره بششاطنه وتغنششي المسلم نفس تمل غن
ّيششة الّسششيرة كتششب ولكششّن وطرقها، الحروب أحداث لغلب الّصالح المثال ّنبو ال
ًا صارت ّتبّرك كتب ًا ل لل الوكيل. ونعم الله فحسبنا والمعرفة للعلوم كتب

ّية علوٌم ووسائلها وطرقها الحرب فعلوم فششإّن أبينا أم شئنا مشاعة، إنسان
علوم وهي عنها لعراضهم السلم أهل على نبكي أن ينبغي مّما العلوم هذه
ّتجربة تنشأ ّطلع بال مششن وتؤخششذ العلششوم، هششذه فششي الّراغششب العقل وحدة وال

ّنها ّنظر. البحث أهل يعرفها التي مظا وال
ّتقششّي عنهششا ويضعف الفاسق لها يقوى وقد ٍذ ال شششكى كمششا سنشششكو وحينئشش

ّطاب بن عمر ّنششي قششال: اللهششم حين عنه الله رضي الخ عجششز مششن بششك أعششوذ إ
ّتقّي الفاجار. وجالد ال

ّتششى المفاريششد علومه أصحاب من ول الفّن هذا أهل من لست وأنا أنصششح ح
ّوم فششي السشلم أهششل عملششه مششا وأقصششد البششاب، هششذا فششي الّرائعششة الكتب وأق

ّيششة، الّسششيرة خلل مششن وقواعششدها الحششرب علوم اكتشاف ّنبو ّنششي ال رأيششت ولك
ّنما الباب هذا في كتب من عاّمة الحششرب فششّن فششي وعلومه معارفه تأّسست إ

ّدراسة من ّنشاس على نعى الّسيرة قرأ فلّمشا الّسيرة، خارج ال أهشل وخاّصشة ال
ّنبشع هذا عن إعراضهم السلم ي الممشدوحين هشؤلءا ومشن العظيشم، ال هشذا ف

ّطششاب شششيت محمششود الباب ّي كتبششه مششا وكششذلك كتبششه، أغلششب فششي خ العسششكر



ًا كتبه وما الوليد، بن خالد عن الباكستانّي فششي شششفيق منيششر المششر بهششذا تنويه
ّيات "في كتابه ّتغيير" وإن نظر ّيئات كانت ال ًا بكششثير أكششثر الكتششاب س ّد مششن جاشش

ّنما حسناته ّيششة الّسششيرة لقيمششة تنششويهه إلششى أشرت وإ العلششوم، هششذه فششي النبو
ًا كان عندما كتاب له والّرجال ّي ًا شيوع ّي عمششر الخأ كتبه وما الحرب فّن في ماو

ّثششاني القسششم في الحكيم عبد ّثششورة كتششابه مششن ال ّية "ال ّيششة السششلم فششي الجهاد
ّبششه أن فيه حرص سوريا" والذي ّيششة إلششى ين مششا فقششط وليششس البحششث هششذا أهم

ّتششاريخّي الّسششياق قشراءاة من عليه البعض اقتصر البدعششة جاماعششات لمأسششاة ال
ّيا في الجهاد على غيرها دون بهشا اختّص قواعد من فيه ذكشر وما الّشام، سور
ّدمة الكتب من فعلششوم المعاصششرة الجهششاد لجماعات المنهجّي البناءا في المتق

ّيات ّقهيششن أصحابها من تؤخذ الكون فششإذا أهلهششا، غيششر مششن تؤخششذ ول فيهششا المتف
المسششلم وبيششن العلششوم لهششذه العششالم الكششافر أو الفاسششق بين الموازنة وقعت
ّترجايح واجاب فإّن العلوم هذه في الجاهل الّصالح ً يكون ال أصششحاب إلششى مائل

ّدد. غير من العلوم هذه تر
ّينا ّدين البيان يجتمع أن نعم: أمان ّوة مششع والشش ّيششة، والفنششون القشش ّد ّنهششا الما ولك

ّننا أظّن أماني ًا فقدناها أ ابششن ذكششره ما لذكر حاجاة ول السلم، أهل في قديم
ذلششك ومششا ولكششن زمششانه، في الفتراق هذا حصول من تعالى الله رحمه تيمية
بعزيز. الله على

ّتجربششة الحّس دليلها العلوم هذه أّن ُيعلم أن يجب ومّما ومششن والعقششل، وال
ّنة الكتششاب من وأصولها وقواعدها أحداثها كّل في العلوم هذه دليل رام والّسشش
فششي داخلششة هششي نعششم تعششالى، الله دين يفهم ل جااهل فهو العمشومات غير من

ّلششم لنششا ُتبيششح التي الّشريعة عمومات ّوة طريششق غيششر مششن العلششوم هششذه تع ّنبشش ال
ّنظر الرض في (الوحي) كالّسير دنياكم)). بأمور أعلم و((أنتم والبحث وال

ّطالبين هؤلءا فمثل ّلة ال ّكروننا شششرعّي هششو مّمششا كونّي هو ما لد بقّصششة يششذ
ّنه وأظّن كتبه بعض في حزم ابن ذكرها القّصششة: إّن تقول الحمامة"، "طوق أ
ً ً رجال ّفل ً فششرأى سششفينة ركششب الحششديث أهششل مششن مغ ًا رجال ّي يحمششل نصششران

ّدم خمر، زجااجاات ّدث منه فتق ّفل المح الّزجااجاششات. داخل هو عّما وسأله المغ
خمر. زجااجاات فقال: هذه

ّدث: ما فقال ّدث: مّمششن الّرجاششل: نصششرانّي. قششال دينك؟. قششال المح المحشش
ّي. الّرجال: من اشتريتها؟. قال يهود

ّدث فأهوى ّنصرانّي فتعّجب فششربها، منها قارورة على بيده المح وقششال ال
وتشربها؟!!. خمر هي لك له: أقول

ّد ّفل: يا فر جاماعششة أسششماءا (وذكر وفلن فلن عن الحديث يأتيني هذا المغ
ّده، أهل كبار من ّي؟!. عن نصرانّي بقول أفآخذ الحديث) فأر يهود

ّدث كون يهّمنا ما ّتالي الخمر شرب المح َيسكر وبال مهششارته تنفعششه ولششن س
ُقششه ول المقلششوب، احتياطه ول المزعومة، ِط فسششاد مششن وهششذا المعكششوس، من
ّطعين ّنهم في المتن ٍم إتقان أّن ظ ّية القواعششد من وقاعدة العلوم من عل لقضشش

ّي علششى والجششواب للفتششوى كافيششة القضششايا مششن ّدين فششي مسششألة أ ّدنيا، الشش والشش
ّلح ّيارات فمص ّطّب، البدان إصلحا في ُيفتي الس ّدث الكمششبيوتر وخبير وال يتحشش
ُيفتي ّله هذا فإن وللسف الحديث، علم في و ّ نششراه ل ك السششلم أهششل عنششد إل

ّننا ّكر زلنا ما ل ّلمنا الذي أرسطو بمنطق نف ّيششات ع العلششوم لكششّل الجامعششة الكل
ّية المعارف كانت سواءا ّية. العلوم من أو كون الّشرع



ًا المعيب من أليس ّق فششي يعيششش لرجاششل الحديث علم في شيٌخ ُيفتي أن ح
ّتى يقاتل ل أن الحرب زمن البوسنة ؟!!. بيته باب الّصربّي يصل ح

ّكٌر يظّن أن الَمعيب من أليس ثّم ٍم في بصير أو مف ّيششة العلوم من عل الكون
ّية قواعده أّن في الّشرعّي الحكم إدراك إلى ترشده العاّم السلم وروحا الكل
ّي بششاب فششي يششدخل وتضششعيفها الحششاديث تصششحيح حتّى المسائل، من مسألة أ

ّية وقواعده السلم روحا ؟!!. الكل
ولكشن بابششا، فيشه وليشس فاتيكششان، فيشه وليس كهنوت، فيه ليس نعم: ديننا

؟!!. العلم طلب يسّمى شيءا ديننا في أليس
؟!!.  فقط العراض في والختلف واحد الجوهر أّن أم



الثاني الباب
مجتمعات في الجتهاد

معاصرة



الول الفصل

ومصطلحات مفاهيم
الشصصريعة، وضصصع من الشرعي المقصد"

حصصتى هصصواه، داعيصصة مصصن المكلف إخصراج
ًا يكون ًا لله عبد ٌد هصو كمصا اختيار للصه عبص

ًا" الشاطبي  اضطرار

! ؟ الّسلفية هي ما
ّتاريخ مدار على الّسلفية ّثل السلمي ال بأمرين: تتم
ّتعامل في علمي : منهجأولهما والسششنة) حيششث (الكتششاب الصششلين مع ال

المراد بالحكم عنهما الّصدور في سواهما ما ونبذ فقط اعتمادهما على تقوم
والحياة. للحركة

المنهج. هذا تطبيق في طريق وسلوك حياة : حركةثانيهما
ّية ّلذي المنهج ذلك هي فالّسلف ّطه ا اللششه رسششول أصششحاب مششن الوائل اخت

ًا وسلم عليه الله صلى تكون، أن ينبغي وهكذا الّسلفية هي هكذا وعملً، علم
ً لشه أقام أن العملّي العلمّي المنهج بهذا تعالى الله رحمة ومن املوا رجاشال تع
ّتششى الكمال حالت بأسمى معه ٍذ هششم، والمنهششج المنهششج، هششم صششاروا ح فحينئشش

ّيد بشخوصهم المنهج اسم ارتبط بكششونهم عليهم المنهج اسم فأطلق بهم وتق
ّلذين السلف ًا المنهج تطبيق في الكّل سبقوا ا ْدر ًا. ق وزمان

ّتابعون علششى وسششلم عليششه اللششه صششلى اللششه رسششول أصحاب مع تعاملوا فال
َدهم ومششن وسلف)، أنهم: (منهج ّتششابعين مششع تعامششل َبعشش أنهششم: (منهششج علششى ال

ّثششاني القششرن نهايششة فششي البششدع كششثرت ولّما وهكذا، وسلف)، القششرن وبدايششة ال
ّثالث، ّتعامل في جاديد بدعّي منهج تقديم في الكلم، أهل بدع وخاّصًة ال مششع ال
ّنة أهل نشط المور، واختلطت ،الصلين ي السش غيشره، عشن المنهشج تمييشز ف
المناهشج أصششحاب مشن غيرهشم عشن الّسشلفي المنهج رجاال كشف في وكذلك
ّية َلف ينسششب، ولهششم المنهششج، أصششحاب هششم العلم أهل بعض وصار الخرى، الخ
ّد فششي المقيششاس هم وصاروا - الكرجصصي الماما ذكششر وقششد لهششم، الخريششن ر

فششي الفصششول سششّماه: "تنقيششح كتششاب فششي الّرجاششال - هششؤلءا تعششالى الله رحمه
والّشافعي هم: مالك الئمة وهؤلءا الفحول"، عشر الثنى الئّمة عن الصول
ّثوري وسفيان راهششويه بششن واسششحق سعد بن والليث المبارك، بن الله وعبد ال

ّي إسششماعيل بن ومحّمد والوزاعي عيينة بن وسفيان حنبل بن وأحمد البخششار
 1الرازيان. حاتم وأبو زرعة وأبو

هششذا توضششيح فششي إليهششم يرجاع غيرهم ولكن فقط، هم ليسوا العلماءا هؤلءا
ّنتائج إلى نخلص هذا القويم. وبعد المنهج ّتاليششة: ال ال

وفيهشا الّزيششف - ففيهشا الّسششلفية ونقششد- وكششذلك زيوف شعار كّل  - تحت1
ّتعامل ينبغي ولذلك الحق، ّيششة مع الّشعارات، مع ل الحقائق مع ال الّشششعار أهم

وضرورته.
اللششه صلى الله رسول أصحاب هم أئّمته عملّي، علمّي منهج  - الّسلفية2
ّق وحدهم فلهم لهم، تبع وغيرهم وسلم عليه ّتقويم ح والرشد. ال

ّنقل" لبن العقل تعارض "درءا انظر-   1 .)98-2/95 (ج تيمية وال



عليه يؤمن ل بشخص الّسلفية قرن من وانحراف خطأ ندرك أن  - علينا3
مششن وبدعيششة ضششلل نششدرك أن علينششا وكذلك والحياة، للحركة فهمه في الفتنة
ًا تنظيما جاعلها ًا، وحزبشش ّد وتجمعشش ً هششؤلءا مششن وأششش ًا ضششلل جاعششل هششو وانحرافشش

ّنششه سششلفّي فهذا أفراد، بين علقة الّسلفية تتلمششذ أو الجهششة، لهششذه معششروف ل
ّنه سلفّي غير وهذا يديها، على ّلم لم أو لديها، معروف غير ل الجهششة لهششذه يس

ّبة، لتقوده رقبته ّدا الّسششلفية جاعششل مششن وانحششراف خطششأ ندرك أن علينا ثّم كال
ًا، مذهبا عليه. ويعادي يوالي فقهي
ّناس، على وتمويهها الحقائق تزييف هو الّسحرة منهج إن فششي والّسحرة ال

ّيششروا أن إمششا زمششان كّل ّتْخييششل طريششق عششن البصششار فششي الشششياءا صششورة يغ ال
البيششانّي، الّسششحر طريششق عششن الذهان في حقائقها يغيروا أن وإما الشيطاني،

ّذر وقد ّنبّي ح ّطششائفتين هششاتين مششن وسلم عليه الله صلى ال ّد ال التحشششذير، أششش
ّبه ّنة أهششل علششم وقششد أمرهمششا، وعظيششم خطرهما إلى الّمة ون أعظششم أن السشش

ّتاريخ مدار على الّسحرة ّدجاال، هو النساني ال ّلششذي ال الّزمششان آخششر سششيخرج ا
ّنششاس بهششا يفتششن ومخششاريق شعوذات من معه بما سششبحانه اللششه توحيششد عششن ال

ّلتي الكثيرة الحاديث جااءات وقد وتعالى، يغششتّروا فل أمششره للمؤمنين تكشف ا
اللشه صشلى والملحمة الرحمة لرسول حديث وفي حاله، عليهم يلتبس ول به،

ّتخييششل الفرقتين: سششحرة هاتين من التحذير فيه يجمع وسلم عليه وسششحرة ال
ّتحشذير فيشه حشديثا مسشنده في الله رحمه أحمد المام ذكر البيان: فقد ن ال م

ّدجاال، أمر ّنششبي قششول فيه وذكر ال الششدجاال : ((غيششروسششلم عليششه اللششه صششلى ال
ّدجاال، من أّمتي على أخوف ّلون)). الئمة ال 1المض

ّي إرشاد الحديث هذا في ّلين، الئّمششة كشششف وجاششوب إلششى نبششو كمششا المضشش
ّدجاال أمر وسلم عليه الله صلى الله رسول كشف فتنتهما. بجامع ال
ّدجاال كان وإذا ّدنيا في تقع فتنة أعظم ال الحششاديث، بعششض فششي جاششاءا كما ال

ّين الحديث هذا فإن ّلين الئّمششة أن يب ًا وأكششثر فتنششة أشششد المضشش وأعظششم سششوءا
ًا. فمن ّلون؟. الئمة هم إفساد المض
أمششر أو علمششّي أمششر فششي المتبوع هذا كان سواءا المتبوع، المرءا المام: هو

}منكشم المشر وأولشي الّرسشول وأطيعشوا اللشه وأطيعشوا {تعالى: قال عملّي،
ي العلمشاءا - تفسشير تعالى الله - رحمه كثير ابن ذكر وقد النساءا، بقشوله: أول

ّنها القول إلى خلص ثّم المراءا؟ أم العلماءا هم هل تعيينهم في وخلفه المر أ
والمراءا. العلماءا من كّل في عاّمة

ّلون فالئّمششة ّلون المششراءا هششم المضشش ّلون، والعلمششاءا الّضششا وهاتششان الضششا
ّناس صلحا بصلحهما الله رسول ربط الفرقتان ّنششاس، فسششاد وبفسادهما ال ال

تعالى: الله رحمه المبارك ابن قال كما وهما
ّ الدين أفسد وهل ورهبانصها سإصوء  وأحبارالملوك إل

أحمششس مششن امششرأة أّن صحيحه في البخاري المام : روىالمراء فساد
ّديق بكر أبا سألت السششلم - أي الصالح المر هذا على بقاؤنا فقالت: ما الص
ّيششة؟ بعششد بششه الله جااءا - الذي بكششم استقشششامت مششا عليششه قششال: بقششاؤكم الجاهل

يأمرونهم وأشراف رؤوس لقومك كان الئّمة؟. قال: أَما أئّمتكم. قالت: وما
ّناس. أولئك قالت: بلى. قال: فهم فيطيعونهم؟ ال

الرحمششن، شششريعة وتطششبيقهم السششلم، أمششر علششى بقيامهم المراءا فصلحا
إقامته وبعدم تعالى، الله دين بتركهم وفسادهم الحكام، في العدل ونشرهم

صحيح. سنده-   1



ّناس، في ّلق وقد ال ّنششاس فسشاد عنششه تعشالى اللششه رضشي بكششر أبششو ع بفسششاد ال
- في الله - رحمه حجر بن الحصافظ أئّمتكم. قال بكم استقامت الئمة. ما

ّناس الحديث: لّن لهذا شرحه الباري" في "فتح فمششن ملششوكهم، ديششن على ال
وأمال. ا. هش. مال الحال عن الئّمة من حاد

أمششر الحكيششم الّشششارع فششإّن الحيششاة فششي وقيمتهششم المراءا أهمية أجال ومن
ّثهشم المسلمين ّدى ولششو اعوجاششاجاهم، تقششويم أجال من مراقبتهم على وح هششذا أ

ّناصششح علششى الّضششرر حصششول إلششى ّوم، ال :وسششلم عليششه اللششه صششلى قششال المقشش
ّله وهذا 1))،جائر سإلطان عند حّق كلمة الجهاد أفضل(( الحششاكم فششي ك

قششال وإزالتششه، خلعششه المسششلمين علششى وجاب فقد الكافر الحاكم أما المسلم،
خرج بدعة أو للّشرع وتغيير - كفر المير - أي عليه طرأ عياض: فلو القاضي

وخلعه. عيه القيام المسلمين على ووجاب طاعته، وسقطت الولية حكم عن
ا. هش.

رضششي العششاص بششن عمرو بن الله عبد عن الشيخان : روىالعلماء فساد
ًا عنه الله الله إن قششال: « وسششلم عليششه اللششه صششلى اللششه رسول أّن مرفوع

ًا العلم يقبض ل تعالى العلصصم يقبض لكن العباد، من ينتزعه انتزاع
ّتى العلماء بقبض ًا يبق لم إذا ح ّنصصاس اتخصصذ عالم جّهصصالً، رؤسإصصاء ال

ّلوا علم، بغير فأفتوا فسئلوا ّلوا فض ». وأض
ّنششاس تعليششم فششي العلمششاءا فصششلحا ّق ال للهششدي وإرشششادهم والصششواب، الحشش

ّتصششورات الحكششام من وتحذيرهم الّصحيح، بششالفتوى وفسششادهم الفاسششدة، وال
والجهششل بششالهوى العششالم أفتى فإذا الفاسد، والقول الباطل، والهدي الجاهلة،

ّناس يفسد قوله فإن ّلهم ال الحششديث فششي وسلم عليه الله صلى قال كما ويض
ّلوا( الّسابق ّلوا فض ).وأض
ّذكر أهل من كثير فّرغ وقد الّصششالحين، الئّمششة مششن نمششاذج لششذكر نفسششه ال
ّطيب، الثر وأقوالهم لفعالهم كان وكيف والبلد، العباد يصيب الذي والخير ال

ادهم، وظلمهشم المشراءا الئّمشة حيشف أمام وقفوا الذين العلماءا ونماذج وفس
ّلذين الّصالحين المراءا نماذج وكذلك والنصششر الخيششر دفششاتر بفعالهم سطروا ا

الجهششة من نماذج ذكر من يخل لم هذا كل ولكن السلمي، التاريخ مدار على
الّضششلل علمششاءا أركان وسأذكر الضلل، وعلماءا الضلل، أمراءا جاهة المقابلة،

ّلذين ّق، أمام وقفوا ا عمششائمهم اسششتغلل حاولوا أنهم أو مزايلته، وحاولوا الح
ّناس، بين الفكرية الرذيلة نشر أجال من المسششلم الّشششاب تعين أركان وهي ال
ّلتي الركان وهذه القوم، هؤلءا كشف في وغدا الن الركششان هشي سأسوقها ا
ّلتي ّذر ا ّنة أهل منها ح ّنفاتهم، أقوالهم في والجماعة الس سششوى أزد ولم ومص
:الصورة هذه على جامعتها أني

الضلل؟ علماء هصم مصن
1 - ّوف : مششاالّشافعي الماما قال: الصصوفية  أول عاقششل رجاشل تصشش
ّنهار ّ العصر صلة عليه وأتت ال 2مجنون. ا. هش. وهو إل

ّلة فرقة والّصوفية لم، بمسشوحا تلبست منحرفة، ضا العمشل وادعشت الس
منحرفششة، شششركية أصششول علششى قائمة وجاوهرها حقيقتها في وهي بالشريعة،

مششن الممششدوحا الول الّصششدر في بعباداتها ول بعقائدها الفرقة هذه تعرف ولم

.أمامة أبي عن صحيح بسند أحمد رواه-   1
إبليس. تلبيس وفي الّصفوة صفة في الجوزي ابن ذكره-   2



ّنصاس خيصربقششوله: (( وسلم عليه الله صلى الله رسول قبل ))،...قرنصي ال
ّون زمان كّل في وهي ًا الفرق أكثر ولعّل جاديدة، بأثواب تتل هششذا فششي انحرافشش

فششي المقيششم الحبشصصي اللصصه عبد الّضال أتباع وهم الحبشية، فرقة الّزمان
ّطواغيت، موالتهم كلمية صوفية كونهم بعد انحرافاتهم أعظم ومن لبنان، لل

ّنّواب) اللبناني. الّشرك مجلس في نائب وهو ،الطرابلسي عدنان قال (ال
ّثل وهو ّية مم ّيششة تسششّمى هنششاك جامعيششة لها والفرقة البرلمان، في الحبش جامع

الصششولية مششن لسششنا المخششّرف: إننششا الّضششال هششذا الخيريششة. يقششول المشششاريع
والّزعامششة الكرسششّي منهششا المششراد المزعومششة الصششولية الّسششلبية!! هششذه

ّتخريب، ّلتي الصولية لهذه ل وال ّكام تكفر ا ّنهششم لمجششّرد المسلمين العرب ح أ
لهششذه ل القشششرآن، مششن خيششر القششانون أن يعتقششدوا أن غير من بالقانون حكموا

ّلتي الصولية ّدولة، رجال أو العسكري تقتل ا ّنه لمجّرد ال القششانون. حكم ينفذ أ
الّضال. كلمه انتهى

ًا تغزو بدأت الخبيثة الفرقة وهذه ّبشا في المغترب الّشباب عقول كثير أورو
هششم كانوا حيث لبنان في سّيءا أثر من الفرقة لهذه ما مع وأستراليا، وأمريكا

ّلتي القذرة اليد ّفذ ا ّدولششة سياسة تن ّني ولشذلك سشوريا، الكشافرة الخبيثششة ال فشإ
ّذروا الفرقة هذه يحذروا أن مكان كّل في الخوة أنصح لئل الّشششباب منها ويح

فهششي إليها، الّشباب جاذب في خبيثة طريقة لها الفرقة وهذه حبالهم، في يقع
ّول بن الله وعبد والجاّري خزيمة كابن العلم الئّمة تكفير في معهم تبدأ ما أ

ّيششم وابششن تيمية وابن والبربهاري حنبل بن أحمد الوهششاب عبششد بششن ومحّمششد الق
ّيد ّدين. الهدى أئّمة من وغيرهم قطب وس وال

ّية يقّسم حين والخطأ الوهم في يقع العلماءا الفضلءا من وكثير إلى الّصوف
ّنية صوفية هناك أن فيظّن أقسام، أو قسمين ّية س هششذا مبتدعة. ولعّل وصوف
أصششحابها، عند هي كما للّصوفية المتعّمقة دراستهم عدم من جااءاهم التقسيم

ّية لن ّتقسيم، هذا يرفضون أنفسهم الّصوف ّنهم على الجميع مع ويتعاملون ال أ
وطرقهششم. ومشششايخهم مشششاربهم اختلف علششى طوائششف ل واحششدة طائفششة

ّنية وبدراسة ّية أن نجزم أن نستطيع متأ ّتربششة تلك هي الّصوف ّنجسششة ال ّلششتي ال ا
الّروافششض، كالّشششيعة والنحششراف الضششلل أفكششار مششن الكششثير ومنها فيها نمت
آخششر خطأ في كذلك الخير أهل بعض يقع وغيرهما. وقد الّزنادقة الكلم وأهل
ّية، إلششى ينتسب الذي الرجال ذلك هو الّصوفي أّن يظّن حين مشششيخة أو صششوف

ّدت الّصوفية لكّن حق، وهذا صوفية، ًا كونها تع ّنسششك، العبششادات في ابتداع وال
من بعض يقع قد عمل. ولذلك وأسلوب تفكير، ومنهج حياة طريقة كونها إلى
ّتفكيششر منهشششج فششي وانحرافاتهم الّصوفية بدع عن حديثه يكثر فششي الّصششوفي ال

والحياة. للحركة فهمه
ومنهششج حيششاة، طريقة المسلم حياة في أفرزت منحرفة، طريقة الّصوفية

الوجاششود، وحششدة على مبناها تصورية عقيدة يحمل دين أنها على علوة حركة،
ًا وإّن والّسهر، والجوع الخلوة بدع من فيها عبادة، وطريقة الفضششلءا من كثير

ّثروا ّتغيير في الّصوفي بالمنهج تأ فششي أطلقششت عبارة أوضح ولعّل والحركة، ال
ّبرت الّزمان هذا ّلششتي الكلمششة هي الّصوفّي المنهج هذا عن ع ًا صششارت ا شششعار

ّتجمعات لبعض ّتنظيمششات ال دولششة هششي: "أقيمششوا العبششارة هششذه السششلمية، وال
الششدعوة هششذه مثششل أرضششكم". وكششذلك علششى لكششم تقششم قلششوبكم، في السلم
ّتربوي بالمفهوم والتربية، التصفية دعوة أصحاب ّلششذي ال هششذه أتبششاع يطرحششه ا

الّشخصششيات أو الجماعششات بعض يسّمي أن بعضهم استساغ وقد الّشعارات،



ّنه ّدللشة وانتششر ششاع لفشظ وهو الطريقة، إخوانّي العقيدة، سلفّي بأ علشى لل
ّنه بعضهم ّبس لم بأ ّننا الّشاملة، بالّسلفية يتل نسششمي أن جارأة بكّل نستطيع فإ
ّتغييششر أصششحاب الّشعار: "أقيموا... تقششم..." وهششم هذا أصحاب طريششق عششن ال
ّتربية التصفية ّية وال ّنهم: سلف ّية العقيدة، أ المنهج. صوف
ّثنائية هذه أّن على الّضروري تنبيهنا مع هذا علششى لهششا وجاود ل المتناقضة ال
ًا يكشون أن للّرجال يمكن ل إذ الواقع، أرض ّي يزعمششون كمششا عقيشدته فشي سشلف

ّيا ّنششه كما ومنهجه، طريقته في وإخوان ًا يكششون أن كششذلك يمكششن ل أ فششي سششلفي
ّيا عقيدته ّلذي والسبب ومنهجه، طريقته في وصوف إلششى القششوم هششؤلءا يدعو ا

ًا إل الّسششلفية من يفهموا لم أنهم هو الخرافّي، التقسيم هذا ًا شششيئ فششي جازئيشش
ّنهم مثل الّسلفّي، للمنهج الّشامل البناءا بمنهششج يعتقششد مششن هو الّسلفي أن ظ

ّنهم أئّمتنا، من الوائل طريقة على اللهية والّصفات السماءا يدعوهم هذا فظ
ّنششه فلن عششن يقولششوا أن والّصششفات) السششماءا (عقيششدة عقيششدته فششي سششلفّي أ

ّطريقة وإخوانّي ًا يكشن لم الّسلفّي أن مع والمنهج، ال ام مشن يومش ششعاره الي
ّلذي ّيز ا الّسششلفي بل فقط، والّصفات السماءا عقيدة موضوع غيره عن به يتم

ّلذي الّشخص ذلك هو ّتوحيششد عقيششدة فششي الّشششامل المنهج يحمل ا ّقيها: ال بششش
ّتبششاع، توحيششد فششي الّشامل المنهج ويحمل القدر، وتوحيد الّشرع توحيد كمششا ال
تيميششة ابن السلم كشيخ الهداة الئمة كلم من عديدة مواطن في هذا بسط
المحّرفششة هششؤلءا طريقششة اسششتعمال من بأس ل وغيره. لكن تعالى الله رحمه

ّتقسيم هذا في ّثنائي: سلفّي ال أمامنا يكون ل حين المنهج، صوفي العقيدة، ال
تغّرهششم مّمن الفضاءا يمل الذي الغثاءا هذا مع الفكار من الّصعب نسلك أن إل

والعبارات. اللفاظ لعبة وتستهويهم الّشعارات،

ّية تقصصم قلصصوبكم فصصي السإصصلما دولة أقيموا صوف
أرضكم: على لكم

ّية الركششان بعششض علششى نفسششها بنششت المسششلمين مششع تاريخهششا فششي الّصششوف
ًا للسلم انتسبت التي الّزائغة العقائد من المنحرفة ًا، زور هششذه وأهششّم وبهتانشش

ّلششتي المنحرفششة الركان ّلتها ا مناقضششة وهششي الرجاششاءا، عقيششدة الّصششوفية اسششتغ
عقيشدة وخلصشة القشدر، لتوحيششد مناقضششة وهي الجبر وعقيدة الّشرع، لتوحيد

ّنهششا المنحرفششة الرجاششاءا ّدم أ ًا تقشش ّتكليششف منششاط وتجعششل تكششاليف، بل إسششلم ال
ّور اليمانّي ًا إل فليسششت الجششوارحا أعمششال وأّما واعتقاده، القلب تص ل مظهششر

ًا صششاحبها تششدفع عقيدة فهي الحقائق، عالم في له قيمة النتكاسششة إلششى دومشش
ّداخل نحو أن مشن لبششد كشان ولّمششا الجشوارحا، بحركششة الهتمام (القلب) دون ال

ّدم ًا العقيشدة هذه تق السشنني الرتبشاط مشن نشراه ومشا الحيشاة لحركشة تفسشير
ًا تفسيرا الحياة حركة تفسير وهي الجبر، عقيدة إلى لجأت فإنها الظاهر ّي غيب
ًا ّي ًا القششدار وقششوع وتجعششل الحقيقششة، فششي لششه وجاششود ل خراف بالباطششل مربوطشش

المبتششدئ المسششلم علششم وقششد الجوارحا، أعمال من للظاهر قيمة ول الرجاائي،
ّثر هي ليست القلوب حركة أن ّثر بششل الحياة، حركة في المؤ حركششة هششو المششؤ

(إرادات القلششب بحركششة إل تقع ل الجوارحا حركة أن الكيد علمه مع الجوارحا،
نقول: المثال الكلمات هذه نفّسر وحين الباطن)،

ّي النسان أراد إذا ًا، يبني - أن إنسان - أ ّ ُيبنششى ل الششبيت فإن بيت بحركششة إل
هذا أن مع وتحسينات، وشروط أركان من البيت هذا يطلب ما بكّل الجوارحا،
القلششب، حركششة هششي والرادة ذلك، أراد إذا إل البيت يبني أن يمكن ل النسان



ّلذي قائل: إن يقول أن يصح ل لكن أن الّصششحيح بششل الرادة، هي البيت يبني ا
الششبيت، ُيبنى وبالعمل الجوارحا حركة هو الذي العمل، تنشئ التي هي الرادة
ّلها يريششدها فالنسششان الجششوارحا، وعمل قلبية إرادة النسان: من حركة من وك

ّلف هو وليس بجوارحه، ويعملها قلبه، في بعمل غيره ليقوم القلب بإرادة مك
الجوارحا.
قلوبكم. في السلم دولة المصيبة: أقيموا العبارة إلى الن ولنعد

ّق هذا ّين العبارة من الّش ّلف أن لنا يب القلششب هششو السلم دولة بإقامة المك
أي بجوارحنششا، السششلم دولة نقيم أن الواجاب أن مع الداخل)، نحو النتكاس(

ّلششتي الجوارحا حركة طريق عن ّثر ا فششي نقيمهششا أن أي الحيششاة، حركششة فششي تششؤ
ّيشة العبارة بهذه الظّن نحسن أن لنا وكان الخارج، ّلة، البدع أت لشم لشو الّضشا ي

ّق ّثششاني الّش ًا ال البششدعّي المعنششى هششذا علششى إل معناهششا نحمششل ل أن لنششا جاازمشش
الجازمششة) (بششإرادتكم قلششوبكم فششي الدولششة القائششل: أقيمششوا قششال فلششو الّضال،

َدت ولمششا صششدقت، لششه لقلنا أرضكم، العاملة) في (بجوارحكم لتقيموها أن َعش
مششن بحششال تكششون ولششن القدريششة، الحيششاة لحركششة مفّسششرة الكلمششة هذه تكون

ًا الحوال ّتباعه. بسلوكه أتباعه به لينصح صاحبه شرعه لمنهج شعار وا
ّنه المنحرف، الفهم من تقدم بما المراد لنا حدد الثاني الشق لكن قششال: ل

ُقم يكششون فلششن الرض؟ علششى لنششا سششيقيمها مششن سششألناه أرضكم. ولششو على ت
ًا الجواب ّلفون نحن لننا نحن، أبد الجششواب بل قلوبنا، في ّنقيمها بأن فقط مك

لمششر ومخششالفته الّشششرعي ضششلله مع الجواب هو: الله. وهذا بقوله المجزوم
ّنششاس بعششض يستهوي للسف أنه إل الله، تعظيمششا ذلششك فششي أن يظششّن حيششن ال

ّنه درى وما تعالى، الله لشأن وهششو وتعششالى، سششبحانه اللششه بتوحيد استخفاف أ
ّي جاواب ّدم: الضلل كما إليها وأوصل القدر توحيد يناقض جابر توحيششد فششي تق
الّشششريعة. بششل فششي المطلوبششة هششي ليسششت الجششوارحا حركة جاعل حين الّشرع

ّلف كمششا الّضال.. فالعبششارة الرجااءا أهل مذهب قول وهو القلب هو بذلك المك
لكششم بششدعي) تقششم (إرجااءا قلوبكم في السلم دولة أصحابها: أقيموا عند هي

بدعّي). (جابر أرضكم على
الّصوفية؟. دين من هذا أين والن
مششن خروجاششه هششو لتحقيقششه، الملششتزم الّصوفي يسعى الذي الّصوفية شعار
أريششد.. ل أن لششديهم: أريششد الّشششعارات أهم ومن الرادة، من بتحرره إنسانيته،

ّطبششاع مششن تحششرره وهششو المقششام، هذا إلى تسعى الباطلة مجاهداتهم وعاّمة ال
ّية، ّلتي وهي النس ّثر من ولبعض لهم، يحلو ا بالبهيمية: ومن يسّميها أن بهم تأ

ّنسششاءا، أمثلتهششا: حششّب ّلششك شششهوة ال ّتم والمشششرب المأكششل حاجاششة والقتنششاءا، ال
ّية الجاتماع فطرة والملبس، ل فطريششة بشششرية أمشور وهشي والعمران، والمدن

الششدائم الصششوفّي سعي لكن عنه، تذهب أن ول منها، ينخلع أن للنسان يمكن
ّتحرر إلى ّلذي وهو الجنون، إلى أوصله منها ال ًا الّشافعي المام لحظه ا قديم

ّوف قال: لم حين فيهم ّ العصششر صلة عليه واتت قط عاقل رجال يتص وهششو إل
دخلششت ولمششا فيششه، البشششرية الرادة من تحرره إلى يسعى فالّصوفي مجنون،
ّدليل لهششا تجششد أن حششاولت السششلم إلى الّصوفية هششذه، لبششدعتها السششلمي الشش

على معين خير هو الجبر مذهب فكان وشعارها، أفكارها نشر في لتستخدمه
ّية، صار حين وخاصة ذلك، عصششور فششي المسلمين أئّمة الشاعرة، وهم الجبر

ّلف ّتخ احششترام يعنششي وهو الكسب، بمذهب يقولون والشاعرة والنحطاط، ال
ّثرة. غير إرادة أي لوجاودها، قيمة ول لها تأثير ل للنسان قلبية إرادة وجاود مؤ



ّتصفية دعاة صوفية ّتربية: ال وال
ّتصفية دعاة ّتربيششة، ال ّطريقششة، المنهششج صششوفية وال ّطرافششة وال هششذا فششإن ولل
كششثيرة عمششل نقششاط فششي الّصوفي مع يلتقي مزعوم سلفي الّصوفي الّسلفّي

ّنقاط: هذه ومن منهجيهما، بين تجمع ال
ّتيششس (نسششبة تياسششة شششعاره: الّسياسششة  - الّصوفّي1 يطلششق لفششظ وهششو لل

ّدللة الّسياسة ترك الّسياسة شعاره: من المزعوم والّسلفي الغباءا)، على لل
أتبششاعه، علششى الّسياسششة يحششّرم فكلهمششا أشرطته)، بعض في الّسلفي (قالها

الّشيطان. عمل من رجاسا ويجعلها
بها ويعني الرض، تحت وإما الّسماءا، فوق إّما شعاره: كلمنا  - الّصوفّي2

ّ يكششون أن ينبغششي ل الصوفي حديث أّن الّسششماءا: (فششوق الغيششب أمششور فششي إل
ّنششه علششى يششدل وهششو والموات)، (القبور الرض والعرش) وتحت كالملئكة ل أ

ّدث أن للّصوفي ينبغي ي يتحش ا الحيشاءا ششؤون ف ّنه ّتت ل وتفشّرق الهّمشة، تشش
ّبششب القلششب، ّدنيا، الحيششاة وتح محاربششة ودينششه شششعاره المزعششوم والّسششلفي الشش
ّية البدع وأتباع القبور، أصحاب من الموات الغائبة. المنس

للششه للششه ومششا لقيصششر لقيصر ما المعاصر: دع المزعوم الّسلفي  - شعار3
الّسششلفية")، "هششي كتششابه فششي مزعششوم سششلفي وهششو شششقرة، محمششد (قالهششا

ّلذي هو والصوفي مششن الرض، فششي اللششه ظششّل مقولة: قيصششر أّمتنا في نشر ا
الله. أهانه الله سلطان أهان

ّور ّتص ّتصفية لمفهوم الّصحيح ال ّتربية ال حقيقتششه وأصحابه،فششي أهله عند وال
ّتربية، مفهومها في للّصوفية جاديدة صورة المفهوم هذا نستعرض أن وقبل لل

ّلم أن علينا الخاطئ، ّتربية مفهوم عن نتك ّطرحا في ال كما المهتدي، السننّي ال
ّنة، الكتاب من مفهوم هو لهششذا الجديششد الفهششم قششرب نششرى ذلششك بعششد ثّم والس

ّتربية السننّي المفهوم ّنة: الكتاب في المهتدي. ال والس
ً الّمييششن فششي بعث الذي هو{تعالى:  قال آيششاته عليهششم يتلششو منهششم رسششول

ّكيهم ّلمهم ويز }مششبين ضشلل لفشي قبشل مشن كشانوا وإن والحكمشة الكتاب ويع
ّلتي ومثلها اليات الجمعة. فهذه تدّل )،164( عمران ) وآل129( البقرة في ا

ّنبويششة البعثششة عنششوان أن علشى ّتزكيششة تحقيششق ال الّشششريعة أتبششاع نفششوس فششي ال
ّية، ّنقائص من البراءاة وهي التطهير، هي والتزكية المهد الّرذائششل، واجاتنششاب ال
وهي: الّسابقة الية في مجموعة محمد شريعة ومجمل

ّق  - تلوة1 ّناس/ البلغ. على الح ال
ّتزكية2 / التربية. / التطهير  - ال
ّنة الكتاب  - تعليم3 / الفقه. والس

ّق ديننا في المبتدئ الطالب علم وقد ّق، اسششتماع هششو السششلم أن الح الحشش
فششي المششذكورة نفسششها أي: استماع- علم- عمل. وهششي به، والعمل ومعرفته

فششي مششذموم العمششل دون النسششان في العلم وعمل. وقيام وتعليم تلوة الية
ّنة، الكتششاب فششي مششذموم العلششم دون العمل قيام كذلك والّسنة، الكتاب والسشش

العلم. كتب في مبسوطة ذلك وأدلة
ّتزكية هي فما ًا؟. ال إذ
ّنها المر. ممارسة إ

ّبى َمن هو السلم لهدي المتبع أن ذلك ومعنى ّكى تر الله لمر بامتثاله وتز
ن أّن ومثاله تعالى، اللشه أمشر يطبشق أن فعليشه وتزكيتهشا نفسشه تربيشة أراد م
ّي أثششر فللّصششلة بششه، خششاّص تربششوي أثششر لششه أمر كّل أن ومعلوم تعالى، ل تربششو



ّي أثششر وللّزكششاة الّصلة، تحدثه ل تربوي أثر للّصيام كما الّصيام، يحدثه ل تربششو
وهكذا. الّصلة، ول الصيام يحدثه

ّتربية ّبقه تعالى الله أمر يمتثل حين النسان من تقع فال .نفسه في ويط

ّتربية؟ البدعّي المفهوما هو ما لل
ّتربية إلششى يحتششاج المر. فششالمرءا تطبيق تسبق مرحلة بعضهم أذهان في ال

ّتى سابقة فترة ًا ذلشك بعشد عليها) فيصبح (أختلف ما مرحلة إلى يصل ح ّبيشش مر
ّق ّدخول ذلك بعد ليستح وتطبيقه. اللهي المر في ال
ّدرجاششة عششن القوم هؤلءا بعض وسئل عنششدها نسششّمي أن لنششا يمكششن الششتي ال

ًا؟. فأجااب: لقد ّبي ًا، السؤال هذا شغلني المسلم: مر مرارا: ما وتساءالت كثير
ّلتي الحالة هي ّقششف إليهششا نسعى أن ينبغي ا ّتششى عنششدها ونتو بالجهششاد َنْشششرع ح

ُهديت القتالّي، عرعور"): هو "عدنان (وهو المزعوم الّسلفي هذا إليه. قال ف
ّلششذي الّصششحابّي ذلششك درجاششة إلششى نصششل أن طيششب عششن للخششر زوجاتششه قششدم ا

ّي صشحيح فشي المشذكورة الحادثشة هذه إلى يشير نفس.ا.هش. وهو بيشن البخشار
ّتربيششة يطرحششون تششرون كما !!. فهؤلءا عنهما الله رضي والنصاري المهاجار ال
ّق اللهششي، المششر تطبيق تسبق كمرحلة ّدمناه؛ الششذي والحشش ّتربيششة أن قشش هششي ال
نفسه. اللهّي المر تطبيق

ّتفكير من الطريقة هذه على ونلحظ ّنقاط ال ّتالية: ال ال
ّدم الخطششاب هششذا  - أن1 ّتربيششة أصششحاب الجامششال علششى بششه يقششّر المتقشش ال

ّنهم المعاصرة، ّتربية مرحلة إّن يقولون فإ الّصششالحة العمال طريق عن تتّم ال
ّنهم أخرى، صالحة وأعمال وقيام وذكر وصوم صلة من المششر يكششون حيشن لك

ّلق ّنهم الرض، فششي اللهشّي الحششق إقامششة اجاششل مشن بالجهاد متع ينتكسششون فشإ
المششوجّاه والّسششؤال يجاهششدوا، أن قبششل يششتربوا أن المسلمين على إن ويقولون
ّبوا أن المسلمين قائل: على لكم قال إليهم: لو ّلوا، أن قبل يتر عليهششم أو يصشش

ّبوا أن الّسششامع: سششيقول قطعششا ؟ الجواب سيكون فماذا يصوموا، أن قبل يتر
نفسششها هششي الّصششلة لّن يقششول، مششا يعقششل ول صاحبه به يهرف الكلم هذا إّن

فلمششاذا الّصششالحة، العمششال وجاميششع الّزكششاة، وكششذلك الّصششيام، وكششذلك تربيششة،
الجهاد؟. عن الحديث يكون حين المر يختلف

ّتربية؟. مسالك أعظم الجهاد أليس ال
يوم الجنان لدخول المؤمن المرءا إعداد مراحل من مرحلة إل الجهاد وهل

تعالى؟. الله لقاءا
ّنفوس فتنة الجهاد في أليس ّلص لل ّدنيا حّب من لتتخ ّية؟. ومن ال النان
ّكل درجاات لعظم تحصيل الجهاد في أليس ّتو اللششه موعود على واليقين ال
تعالى؟.

ّتربية هذا وعلى تسبق مرحلة هي وليست بالجهاد اللهي المر بتطبيق فال
تعالى. الله سبيل في الجهاد

غيششر المجاهششدين ممارسششات مششن حششوادث أو حادثششة بعضششهم يقتنششص وقششد
ّتخذها المنضبطة ّنه قوله، إلى ذريعة لي بعششض فششي المجاهدين بعض يقع قد فإ

ّتجّمعشات كّل في يقع أمر وهذا الّشرعية، الخطاءا ّتجّمشع (حشتى ال أجاشل مشن ال
ّنششاس، بيششن وتسششويقه الحششدث، تضششخيم إلى هؤلءا فيسارع الجماعة)، صلة ال

ّتششى المجاهدين عن وإشاعته ّنششاس ينفششر ح ّللوا منهششم، ال أو الحششدث بهششذا وليششد



ُد تبلششغ لششم الّمة أن رأيهم صواب على الحوادث ّلششتي المرحلششة بعشش أن ينبغششي ا
عندها. تجاهد

ّورات هذه على والجواب ّتص ّلتي ال أهّمها: وجاوه، من هؤلءا بها يقع ا
ّنة أهل علوم في المعلوم أولً: من ًا الواحششد الّرجال يجمع قد أنه الس إيمانشش

ًا وضللً، ًا صلح فقششد هذا وعلى يتجّزأ، عندنا اليمان لّن واحد، آن في وفساد
فششي واقع وهذا المذمومة، الّصفات بعض المجاهد المسلم الّرجال في يجتمع

ّق الّسبيل هو تجّمعاتها. فما كّل وفي البشرية أطوار كّل هذه معالجة في الح
الحالة؟.
ّتربية مفهوم أصحاب من النحراف أهل ّية ال السششلوب يطشششرحون العصششر

ّتالي: ينبغي ّلص (الخير) حتى الجهاد يترك أن الّشخص على ال الّشر. من يتخ
ً جامع من فإّن هذه، قاعدتهم وعلى ًا ضلل يششترك أن عليه فالواجاب وصلح

ّده قول وهو فيه؟!!، الباطل يذهب حتى فيه الّصلحا ّوره حيششن العاقششل ير تصشش
له.

ّق تثششبيت الواقعششة: فهششو هششذه في الّشرعي الحكم وأّما ودعمششه لششديه الحشش
لديه. الذي الباطل عن بالقلع وإرشاده تقويمه محاولة مع وتجذيره،

ًا: لو ّيئات نقتنص أن أردنا ثاني ّتجمعشات هذه في الس ّتربيشة تزعشم الشتي ال ال
ّده أو المعاصرة ّدفاتر، الكراريس لملت عليهم نع ٍذ وال ّيئاتهم وحينئ تكششون فس
ّنهم مضاعفة ّتربية يزعمون ل غيرهم. بخلف ال

ًا: قال ّطصصاء آدما ابن كّل: ((وسلم عليه الله صلى الرسول ثالث وخيصصر خ
ّطائين تكششون لششن الخطاءا من والتجّمعات الفراد وعصمة ))،التّوابون الخ

ّدنيا. هذه في ال
ّتربية ّية مرحلة ليست ال ّنفس تزكية هي بل تنتهي، ثّم زمن ّتى لل الممات، ح

ّقف ول ّد عند تتو ّين ح ّدين في هي كما مع ّورون حيششن فهؤلءا الّصوفي، ال يتصشش
ّنفششس تربية طريق عن السلم إقامة مخششالفون القامششة هششذه تسششبق الششتي ال

ّيات ّدين هذا لبجد العظيم. ال
ّية؟. دين من هذا أين الّصوف

ّبصصك واعبد {تعششالى: قششوله تفسششير فششي الصششوفي قششال يأتيصصك حصصتى ر
ًا يسششّمى الّصششوفي فإّن هذا وعلى المعرفة هو قال: اليقين ،}اليقين سششالك

الكشششف للحظششة الوصششول تعني عنده وهي اليقين، درجاة إلى يصل لم مادام
ّدم أن درجاة إلى المزعوم: الوصول الّسلفي عند هو كما والجذبة، المسلم يق

ً الّصوفّي يصبح وحين المسلم، لخيه زوجاته ّنه واصل ًذ فإ معّرضششا يكششون حينئشش
عنششه تسششقط وحينهششا بششل شششيطانية)، الحقيقششة فششي (وهششي اللهيششة للجششذبات
ّتكاليف فل. بعدها وأّما اليقين، درجاة يصل حتى بها أُمر النسان لّن اللهية، ال

ّد ل فالّصوفي ّتششى يسششلك أن ب ّبى المزعششوم والّسششلفي يصششل، ح ّتششى يششتر ح
ننتظر. العتبات على ونحن يصل،

ّدكتور بعضهم ّور الّصاوي صلح كال ّتربية مفهوم ط ّبقه هذا الفاسد ال فط
ّتحضششير جاانب على ّظفششر، الغلبششة لحصششول ال ّنششه فقششال وال للجماعششة يجششوز ل إ

ّطوائف بقتال تشرع أن المسلمة أدوات تسششتكمل حششتى بلدنا في الحاكمة ال
ّظفر، الغلبة ّتششى نجاهششد ل أن قال: علينا حين بعيدا بعضهم وذهب وال ّهششز ح نج

ّتششى شششيءا كششّل أبششواب علششى بحقششائبهم الششوزراءا تحضششير درجاششة إلششى نصششل ح
ُسششِمعت وقششد العابدين زين سإرور لمحمد القول هذا (وينسب الوزارات

منه). القريبين بعض من العبارات هذه من قريبا



ًا ّكرون هؤلءا وجازم ّية يف ّنششاس بعقليششة وليششس القمششر، أهل بعقل والبشششر، ال
ًا) إلششى وجاششوده (الممتنششع هششذا قششولهم بهششم وسيؤدي العمششل مششن اليششأس قششدر
ّتالي وحصوله، الجهادي ّثعلششب حصششل (كما العنب شتم إلى وبال عجششز حيششن لل

ّوه العنب إلى الوصول عن يشتمه).  فذهب قدرته عن لعل

- الرآئيصون الرأي أهصصل 
كل على الكتب من كثير في بتوّسع يطلق الوصف هذا أّن من الّرغم على

ُأثر بالفقه، اشتغل من ّتى الفتوى عنه و المعششارف كتششابه في بةشقتي ابن أن (ح
الششّرأي بأهششل نقصد أننا إل الّرأي)، أهل من تعالى الله رحمه مالك المام ذكر

ً فاسإتحسن الله، رسإول نّص على عقله آثر منهنا:  ًا أو قول مذهب
.خلفه على يديه بين والنّص
ي أخي اعلم ّنة الكتشاب أن اللشه ف الّزمشان (بنصوصشهما) تسشتوعب والسش

ّ حادثة أو واقعة يوجاد فل والمكان، ّنصوص وفي إل يكشششف مششا المعصششومة ال
ّنششاس يبششق لششم تعششالى اللششه فششإّن وذاتها، بعينها أمرها لك إل يحتششاجاونه شششيئا لل

ّين لهم، وكشفه جاهلششه. فالكتششاب مششن وجاهلششه علمششه، مششن علمه أمره، لهم وب
ّنة ّق دليل هما والس ي القشول هشذا أن البعشض يظشّن وقد سواهما، دون الح نف
ذلك؟. فكيف كذلك، المر وليس والقياس، للجاماع

ّنسبة أّما إلششى يقسششم الجامششاع أّن بالقبول الحقيق القول للجاماع: فإن بال
قسمين:

ّدين مشن بشالمعلوم يسششّمى مشا قطعي: وهو إجاماع-  أ وقششد بالضششرورة، الشش
لمسششلم يجششوز ل وهششذا عليششه، المثلششة رسششالته في الشافعي المام ضرب

ّلذي وهو مخالفته، ّ يقع ل إجاماع وهذا كفر، فيه: مخالفته قيل ا إذ بنص، إل
ّلة وله إل الجاماع هذا يقع ل ّنة، الكتششاب فششي أد ّ والسشش المششام ذكششره مششا إل

ّنها (المضاربة) والّصحيح القراض مسألة عن الّشافعي عمششوم في داخلة أ
ّنصوص ّتجارة. المشاركة أمر المبيحة المحكمة ال وال

ّنششي: وهششو ب- إجامششاع ًا، فيششه أعلششم الفقيششه: ل قششول ظ إجامششاع وهششو خلفشش
وهو عليه الجاماع اسم إطلق حنبل بن أحمد المام رفض وقد استقرائّي،

ّدعى بقوله: من المقصود اختلفوا. ا. هش. الناس لعّل كذب، فقد الجاماع ا
ّهم، إجامششاع وهششذا ّلششه. بششل يكششن لششم إن منقششوض، وأغلبششه متششو يكششون قششد ك

ّ يقوم ل الحقيقي الجاماع فأمر إذن خلفه، المشهور فعششاد دليششل، على إل
الصل. إلى المر

ّنسبة أّما ّاس عند للقياس: فالمشتهر بال ّدة أمور الن وهي: خاطئة، ع
القيششاس أّن والّصششحيح خطششأ، وهششذا شششرعي، دليل القياس إن أولً: قولهم

ّلذي الّشرعي الحكم لك يكشف المصيب ّنّص غاب ا عن يغيب (بنصه). وال
لسببين: الفقيه

ًءا، له معرفته لعدم - 1 الحكام بعض الّصحابة من كثير عن غاب كما ابتدا
كثيرة. ذلك وأمثلة بنصوصها، الّشرعية

ّنص، دللة المجتشهد معرفة - لعدم 2 ّنه مع ال لسببين: إّما وذلك يديه، بين أ
ّنص، نفس إلى تعود لمور ّنصوص دللة أّن إذ ال الحكششام علششى الّشرعية ال

نفششس إلششى يعششود لسششبب أو متعددة، مراتب بل واحدة، مرتبة على ليست
ّتنقيب، البحث في ضعفه أو ذهنه، ككلل المجتهد، أدوات بعض لضعف وال
لديه. الجاتهاد



ًا: أن ّنه والّصحيح خطأ، وهذا اللزام، به يتم القياس ثاني بالقياس. إلزام ل أ
ّين إذا ّنششّص وجاششود لعششدم إليششه يششذهب ل القياس أّن علمت هذا لك تب فششي ال

ّدليل لهذا المجتهد معرفة لعدم ولكن الحقيقة، ّنص). ال (ال
تفششي - ل - بنصوصها الّشريعة الصول: إّن أهل من القائل فإّن هذا وعلى
فششي توّسششعه عدم له دفعه مخطئ، واهم قول هو والوقائع الحوادث عشر

صحيحة. معرفة ومعرفتها الحديث، كتب على الطلع

ّد لماذا ّنص ُير (الرائي)؟: قبل من ال
ّنص عن العراض أسباب ّكر قبل من ال هنششا (ونحششن عديششدة الفقيه أو المف
ّلم السلميين) أهمها: عن نتك

ّكر  - ظّن1 ّنص أّن الفقيه أو المف الفقهاءا: بعض بعبارة أو العقل، يخالف ال
مششع العقششل الكلم: تعششارض أهششل وبعبششارة القيششاس، خلف علششى نششّص هذا

ّنقل. ال
ّدة الفاحشششة الخطششاءا هششذه فششي يقعششون العبارات هذه وقائلوا أسششباب لعشش

منها:
ّكرين هؤلءا أن ّنهششم على يغلب قد المف العقليششة القواعششد بعششض صششواب ظ

ّية، ويجعلونها الوافدة، ّنّص إلى فيلتفتون يقين ًا، فيرونشه الّششرعي ال مخالف
ّور هذا لديهم فينشأ الفاسد. التص
ّكرين هؤلءا قدرة كذلك: عدم الخطاءا هذه أسباب ومن ّتمييشز على المف ال
ّنششّص بين ّنششص الثششابت ال ّبون الّضششعيف، وال ّنشص علشى غضششبهم جاشام فيصشش ال

ّتهمون وبه الضعيف، ّنص ي القياس. أو العقل بمخالفة ال
ّكر  - ظّن2 ًا المصلحة تحقيق الفقيه أو المف ّنص: عن بعيد ال

ّنصوص مجموع رأوا لّما وهؤلءا والمششآلت، المقاصششد اعتبششار إلششى داعيششة ال
ّنوا بششإيراد هنششا ونكتفششي الّشششرعي، الحكم إصدار هي المآلت تحقيق أن ظ

ضرار)). ول ضرر : ((لوسلم عليه الله صلى لقوله الصحيح المقصود
ّنه الله في أخي اعلم إل والّسششنة الكتششاب فششي ثبششت شرعي حكم يوجاد ل أ
ّقق بذاته وهو المصشششالح أن اعلم ثم والمآل، الحال في للعباد المصلحة يح

ّد فل تتعارض معرفتششه يمكششن ل ولهششذا الضششعف، على القوى تقشديم من ب
ّ العقششول تفششاوت عنششد ّنص، إل ّقششق يمكششن ل المصششلحة أّن اعلششم ثششّم بششال تح

ّ ومآلها حدوثها ّنص. داخل المحمول بالوعد إل ال
ّنص العصمشة ترشدك: أّن الكثير وغيرها المور هذه علششى القششادرة وهي لل

عليششه فالحالششة وتقششديراته مراتبه تتفاوت والعقل والّضرار، الّضرر معرفة
ثابت. غير على إحالة

ّكششر  - ظششّن3 ّثبششوت كفايششة عششدم الفقيششه أو المف ّنششص ذات فششي ال كقششول ال
ّتفشريق أهل قول وهذا العلم، يفيد ل الحاد بعضهم: حديث بيششن الكلم. وال

ّني القطعّي ّظ الوائششل، عند تعرف ل حادثة المعروضة الّصور هذه على وال
والكلم. الّرأي أهل إفرازات من وهي
ّظاهرة السباب هذه ّد الششّرأي صششاحب يطرحها (العقلية) التي ال النششّص لششر

ّنة أهل عند كافية المعصوم ً الّرجاششل لعتبششار والجماعة الس ّنششه مششع متششأول أ
شّك. ول مخطئ

ّكششر تششدفع الششتي الباطنيششة؟ المور عن ماذا لكن ّد الفقيششه أو المف ّنششص لششر ال
المعصوم؟.



ّدة نفسية أسباب هناك ّكر تدفع ع أهّمها: البدعي المسلك لهذا المف
ّنفوس، أهواءا من الخلوص - عدم أ ّية لّن ال تجششّرد تعنششي تعششالى للششه العبود

النسان يعتبر أن هو الباب هذا في الهواءا وأعظم أهوائه، جاميع من العبد
ً له أّن ًا، قول ّنه ورأي ّية صاحب وأ ويشششار القششول، لها ينسب معتبرة، شخص

والتقدير. بالعتبار إليها
ّيه السلم تليين - محاولة ب ليوافششق أو وهشششواه، النسششان رغبة ليوافق ول

ّية أغلب في نراه وهذا الواقع، ّنهم زماننا، آرائ ّية لهزيمتهششم فإ ّنفسشش أمششام ال
أعنششاق لششّي إلششى يعمششدون الّزمششان هششذا فششي واسششتكباره الكفششر اسششتعلءا

ّنصششوص ّنششاس رغبششات لتوافششق ال محّمششد المصششري والّشششيخ وأهششوائهم، ال
ّنة كتابه وخاّصة ذلك، على دليل خير الغزالي ّية "الس ّنبو الفقششه أهششل بين ال

تقششديم عششن عجششزه لقّرائششه يشششرحا الزهري هذا رأينا فقد الحديث"، وأهل
ّد الّشرعي الحكم ّنبّي قول من المستم يفلح : ((لوسلم عليه الله صلى ال

ّلوا قوم امرأة)). أمرهم و
ّدم أن نسششتطيع يقششول: كيششف فهششو لهششل الحششديث هششذا ومنششه السششلم نقشش

ً بريطانيششا ّققششوا أن اسششتطاعوا وقششد مثل برئاسششة مطششامحهم، بعششض يح
تاتشر" ؟!. "مارجاريت

ّنتيجة ً الحديث هذا على أيدينا نضع أن هي وأمثاله الّشيخ هذا عند فال خجل
)وسششلم عليششه الله صلى الله رسول مع الّرجام بآيات يهود فعلت (كما منه

وغيرهم. النجليز من الزرق العيون أصحاب أجال من وذلك
ّق السششلم تقششديم فششي النهزامية هذه إن سششبب لنششا، اللششه أراده كمششا الحشش

ّنصوص بعض عن العراض إلى القوم هؤلءا تدفع رئيسي ّنبوية، ال ودفششع ال
ّنصوص الرائيين. هؤلءا عند كثيرة طرق له ال

ّية، التكاليف  - عظم4 ّناس، فتنة وكونها الّشرع على المرءا تحمل وعدم لل
ّنفسية فرغباته عوائده، ترك هششذه مششن المخششرج عششن البحششث إلى تدفعه ال

ّتكاليف. ال
ّق تحقيق أجال من للجهاد المعروضة الّصورة تلك أمثلته ومن اللهششّي الحشش
ّنفششوس سششوءا من فيه وما الرض، في امتحششان مششن فيششه ومششا المريضششة، لل

ّناس، وفتنة ّنفس لهذه عرض فلو لل ّهمه مع آخر مخرج ال ًا فيه أّن تو تحقيق
ّنفس لرغبات ّنها وأهوائها ال الّرغيد. البديل هذا إلى تطير فإ

ًا هناك أّن اعلم حقششائق مششن كششثير حششول الرائييششن هؤلءا من يحصل التفاف
ّدمين، العلم أهل حولهشا اللتفشاف يتشّم الشتي الحقشائق هذه أهّم ومن المتق
ّتالية: الحقيقة الّزمان هذا في ال
ا ششرعي حكشم إصدار أن المعلوم من ا، لواقعشة م ي ل م ّ يتشّم أن ينبغ إل

المعششترك، هششذا مثل لخوض المرءا تؤهل علمية وأدوات شروط باستكمال
تسششميتها: بشششروط علششى الصششالح سششلفنا اصششطلح الششتي الّشششروط وهششذه

القششوال بعششض أفششرزت قششد المتششأّخرة النحطششاط عصور أّن ومع الجاتهاد،
بششاب العلششم: بششإغلق أهششل بعششض قششول مثششل الجاتهاد، موضوع في الهزيلة

ّنه الجاتهاد، ٍد الّرابع القرن بعد يجوز ل وأ ً يقول أن لح اجاتهششاده، مششن قششول
ّد ل بل ّنششه نفسه عن يقول كأن سابق، إمام إلى نفسه ينسب أن ب حنفششّي أ
بعضششهم صار المبيرة البدعة هذه أجال ومن حنبلّي أو مالكي أو شافعّي أو

ليمنعهششم العلششم أهششل طريششق في عوائق ويضع الجاتهاد، شروط في يشدد
ّنه، من الّشرعّي الحكم لتحصيل قدراتهم إطلق من فعششل كششّل ولن مظششا



ّد فعل إلى يؤدي الخششاطئ القششول لهششذا القدرية النتيجة فإّن يعاكسه، مضا
ّناس انطلق عندما وذلك القرن، هذا بداية في حصل ما هو فششي يبحثششون ال

فكششان أعششدائهم، أمششام وهزيمتهم وتأّخرهم انحطاطهم سبب عن أنفسهم
ّكرا اكتشفوه مّما ّنشاس فسارع الموضوع، هذا مب العقشل لتحريشر بالنشداءا ال

ّلف أغلل من المسلم الّصيحات - فتعالت الجاتهاد باب إغلق - ومنها التخ
ّوة، فيششه والولششوج الباب، هذا فتح إلى تدعو مكان كّل في ّنششاس وبششدأ بقشش ال

فريششق وحششاول مصادرها، من بأنفسهم الّشرعية الحكام اختيار يمارسون
هشذا يمنشع بشأن وذلششك النحطشاط عصشر مكتسشبات علشى يحششافظ أن آخششر

رأوا لنهم اللدينية، إلى قنطرة اللمذهبية أّن دعوى تحت الجديد، الحادث
ّدعوة أّن ّناس انفلت زمن وافقت قد الجاتهاد باب فتح إلى ال أحكام من ال

القششدماءا أئّمتنششا عنششد تسّمى التي وهي الفكرية الباحية وانتشار الّشريعة،
ّية وكذلك بالّزندقة، وميوعششة المششرأة، تحششّرر دعششوات مثششل الّسلوكية الباح
الّشريعة. أحكام من وتحّررهم الّشباب

ّدة المواقششف هذه ولكّن صششوتا الضششعف (المحششافظين) كششانت مششن المضششا
ً ًا تفلح ولم ودليل النفلت نحو عقاله من المنطلق الهادر الّسيل أمام شيئ

ّتقليشد من ّيشة. ووجاششد ال ّنشاس بعشض والمذهب هششذه فشي متحققششة رغبششاتهم ال
ّدعوة، ّلوها ال آفششاق إلششى بهششا وأخششذوا الّصحيح طريقها عن بإخراجاها فاستغ
ّتى محّرمة كانت ومواقع التقليششد، من والتحرر الزدهار عصور أزهى في ح
ّثوابت على الجاتهاد يمارسون فبدأوا ّيات ال الله دين في المستقّرة واليقين
الجاتهاد. دعوى تحت هذا وكّل تعالى،
يقلبششوا أن يريششدون وهم العصر، هذا في الّضلل أهل أئّمة هم القوم هؤلءا
صششورة إلششى الّشششريعة، عليهششا استقّرت التي الّصورة من الدين هذا صورة
ول مهششزوم واقع بل شّك، بل ومنحط بئيس واقع وهو واقعهم، تلئم أخرى
ّية إصششباغ جاهششده بكشّل ويحشاول الهزيمششة، آراءا إل يفشرز هششذه علشى الّششرع

الهزيمة. 



الثاني الفصل

والجتهاد والسلطان الفقيه
مصصن كفصصاف فصصي العصصالم المصصرء كان "إن

اللصصه فليحمصصد مرضصصي، وجه من العيش،
لصصدار وليعمصصل بصصه، وليقنصصع وجصصل، عصصز

أحجصصار مصصن الكثصصار يسصصره ول القصصرار،
ابششنتتركه"  أو قريب، عما يتركها وخرق

حزم

والمفكر: المجتهد
المنهزمششون هششؤلءا انطلششق الكاملششة صششورته علششى المر استتمام أجال من

هشذه النحشراف: مشن هشذا لخدمشة عشدة مواقشع وإلى عدة، شعارات تحت
السلمي) السلمي) و(المفكر (الفكر شعار استخدموها التي الشعارات

اصششطلحا "المجتهششد" فششي صششورة عششن كبششديل اسششتخدامه بششدأ الشعار هذا
أئمتنا.

ل الششتي الشششروط من مجموعة المسلم ذهن في يحمل المجتهد مصطلح
الشششروط هششذه مششن كثيرا أن نعترف أننا مع بسهولة، عنها يتنازل أن يقبل

يلششج أن للمششدعي تسمح ل العموم على الصورة هذه لكن صحيحة، ليست
الشعار، هذا أصحاب استغله ومما بسهولة، به ويتلبس المصطلح هذا إلى
ي قاصشرا صشار مصشطلحا، باعتباره السلمي الفقه أن علشى موضشوعه ف

فششإنهم وهكذا والمعاملت، العبادات مثل يتعداها، ل البحاث من مجموعة
هششذا فششي السششلمي فششالفقيه المششور، هششذه علششى اجاتهاداتهم في اقتصروا

الزكششاة، وفقه الصوم، وفقه الصلة، فقه شئون في يتكلم الذي هو العصر
وأمششا المنششوال، هششذا علششى جاششرى وما والطهارة الدماءا وأحكام الحج، وفقه

الفقيششه اختصششاص فششي يششدخل ل فيمششا يبحششث الششذي فهو السلمي المفكر
المششور هششذه المتششأخرة). ومششن النحطاط عقلية قسمة (حسب السلمي

فهششو الشششرعية، السياسششة بقوة: مسششائل السلمي المفكر فيها ولج التي
والعدالششة السششلم، فششي والشتراكية السلم، في الديمقراطية عن يتكلم

القائمششة هششذه السششلم...الششخ فششي الحكششم ونظششام السلم، في الجاتماعية
فشي يجتهششد أن لنفسششه سشمح الغريبشة اللعبشة بهشذه المفكر وهذا الطويلة،

وليششس إسلمي، مفكر أنه دعوى تحت ولكن والفقه، الدين مسائل أعظم
مجتهششد كششل ليس (ولكن ومجتهد فقيه الواقع في أنه مع مجتهدا، أو فقيها

المسششدلت مششن الكششثير عنششه أسششقطت المفكر كلمة مصيبا) وباستخدامه
وحتى المجتهد، أو الفقيه وصف نفسه على أطلق لو ستقع التي والعوائق

راششد الفقيشه المجتهششد المثشال: الشششيخ هششذا خشذ أكشثر الصشورة لك تتضح
لكنهشا الرجاششل، لهششذا الوصشاف هششذه تستسشيغ لشن أنششك ( أظشن الغنوشي،

السششلمي الخششرى: المفكششر الصورة في ويقابله حال)، كل على الحقيقة
لكنهششا كششذلك، الوصششف هششذا تستسششيغ لششن أنششك (أظششن بششاز بششن العزيز عبد

حال). كل على الحقيقة



الجاتهششادي الشششيءا هششو رمششا الوصششاف؟، هذه تستسغ لم والسؤال: لماذا
الجاتهششادي الشششيءا هششو الخششر؟. ومششا على ومحرم الول فيه يخوض الذي
الول؟. على ومحرم الثاني فيه يخوض الذي

أكششثر فششي ويجششول يصششول وهو شك، ول ومجتهد : فقيهالغنوشي راشد
فقهيششة مسششائل فششي أذنيه (ويغوص) حتى تعقيدا، والعبادات الدين مسائل

تمريششر اسششتطاع كيششف منها. ولكن القتراب عن يتورعون الئمة كبار كان
شعار: المفكر برفعه عنه؟. إنه المسائلة إسقاط استطاع وكيف أفكاره؟

يتكلششم ولكنه والزكاة، والصوم الصلة مسائل في يتكلم ل السلمي. فهو
السلمي. الفكر في
لعبششة المنششوال وهششذا الصششورة، هششذه السلمي) على (الفكر شعار رفع إن

أن الششدين لهششذا سششمحوا بششه - وهششم يقصششدوا لم أو أصحابها - قصد ضللية
سششمح الششذي فمششن وإل يشششاءاون، كمششا فيه يلغون الصبية، بيد ألعوبة يصبح

لششه يحلششو ما فيها ويقول الشريعة، عظائم في يتكلم أن هويدي لفهمي
الفقه؟. كتب من الذمة أهل أحكام ويسقط

فيصششلح المسششلمين عقائششد في يتكلم أن عمارة لمحمد سمح الذي ومن
والصواب؟. الحق المزبلة في ويرمي المعتزلة كعقائد البالي منها
ويجعششل الفقششه، أصششول فششي يجششدد أن الترابي لحسن سمح الذي ومن

الشريعة؟. نسخ في الحق لها التي الجاماع صورة السلمي البرلمان
دين يلغي الول آدم ابن مذهب يجعل أن سإعيد لجودت سمح الذي ومن

يجعشل بشأن ذلشك بعشد يتجشرأ ثشم وسلم، عليه الله صلى الله عبد بن محمد
البيششان وليششس فششي النصششوص يفسششر الششذي ) هششو (الواقششع القششدري الحكم

العربي؟.
مششن وأسششلم أحب غاندي مذهب يجعل أن جالبي لخالص سمح الذي ومن
وسلم. عليه الله صلى الله عبد بن محمد دين
السششلمية الحركة يقودوا - أن المفكرين - من الغثاءا لهذا سمح الذي من

فيها. الحكام ويصدروا
شروطه؟. هي هذا؟. وما فكر أي
عليه؟!. الحكم ضوابط هي وما

والفكر. الرأي أهل يا أجايبونا

(المتخلصصف) والمفكصصر الفقيصصه بيصصن التحصصالف
(المتحرر):

ومششا المفكريششن، من الهائل الكم هذا عن يتساءال المسلم الشباب بدأ لما
يحششق وهششل يشاءاون؟ كما الله دين في ليتكلموا ملكوه الذي السلطان هو

الحياة خطر بين بها ويتهادوا السلمية الحركة يقودوا أن المفكرين لهؤلءا
مششن النششاس تشرب أن بعد بدأت قد وللسف السئلة هذه ولكن ودروبها؟
الشتي بالصشبغة عقليتهششم واصششطبغت القششوم، هؤلءا أفكار المسلم الشباب
تتحششدث كما تتحدث ل أنها عنها يقال ما أقل صيغ وهي المفكر، بها يتحدث

عبششارات التيششار هششذا فقششد حيششث الكريششم، القششرآن فششي المهتدية الشخوص
هششذه رحششم فششي والقضششاءا الحكششم مششوازين وتغيششرت المحكمششة، الشششرع

بشدأوا الجهشاد، المسشلم) عشن (الششباب الناس يتحدث أن فبدل العبارات،
النششاس علششى يلقششوا أن وبششدل السياسششي، والكفششاحا الثششورة، عششن يتكلمون



والحششس الوطني، الواجاب عن يتحدثون صاروا والعبادة عبارات: العبودية
اللشه، محبشة دوافشع يسشتخدموا أن وبشدل الجاتماعيشة، والضرورة القومي،
عششن: مكتسششبات الحششديث صششار الخششرة، الششدار ورجاششاءا اللششه، من والخوف
القششومي، الششتراب، ووحششدة الغششذائي، والمششن الجاتماعي، والمن الحركة،

صششار وحششدوده شششرعه بتطششبيق المفقششود اللششه حششق عششن يتحدثوا أن وبدل
والظلشششم، الجاتمشششاعي، والعشششدل الجاتماعيشششة، الحريشششة عشششن حشششديثهم

والدكتاتورية.
ششرحها كمشا والشدعاة الهشداة بحركشة القتشداءا فقدان تبين العبارات فهذه

الكريم. القرآن
مششن معينششة فئششة حركششة ليسششت السششلمية الحركششة النموذج: "إن هذا اقرأ

ترفششض فهي ثم ومن الثائرة، وأعماقها المتحرك المة ضمير إنها الشعب،
إزالة على قادر وحده والسلم السلم، أن وتعتر الطبقي، الصراع مقولة

يطبششق ل مجتمششع في ولكن المجتمع، داخل والستغلل المظالم ألوان كل
فششي نفسششها تجششد عندئششذ والحركششة الطبقية الفوارق تتولد حقيقة، السلم

يرفشض إذ يفعشل السشلم عليشه النبي كان كما والمضطهدين الفقراءا صف
واصصصبر{ اللششه مششن بأمر الفقراءا إلى فينحاز الفقراءا مع الجلوس الغنياءا
وجهه يريدون والعشي بالغداة ربههم يدعون الذين مع نفسك

الحركششة اسششتطاعت } ولقششدالدنيا الحياة تريد عنهم عيناك تعد ول
الحاكمششة". الطبقششة مششن السشلم ما حد إلى تحرر أن المعاصرة السلمية

ومثلهششا: ومششا التونسششي، الغنوشي لراشد مقالت كتاب عن العبارة انتهت
قيادتهششا وتسششلمه إيششران في الشعبية القوى تلتحم أن الخميني للمام كان

ورجاششال المعارضششة أحزاب كل يطوي أن له كان الموت... وما حتى وتجن
الجماهير أمل حركته تجسد لم لو أخرى ويجرها أمامه مرة فيدفعها الدين

فقششد المششودودي وكذلك والستقلل، والعزة والعدالة التحرر في العريضة
لششه فاستجابت والستقلل، والعزة الحرية خطة الباكستاني للشعب رسم

المة.ا.هش.
والسنة، القرآن مشكاة من أبدا تكون لن مشكاة له المصاغ الخطاب هذا

سشيقت الشذي المنشاط إلشى تعود ل بها، يستشهد التي القرآنية اليات حتى
لبيشان أبشدا تشرد لشم المتقشدم النمشوذج بهشا استششهد التي فالية أجاله، من

بششل الغنيششاءا، ضششد الفقششراءا صششف إلششى وسششلم عليه الله صلى النبي انحياز
ربهصصم يصصدعون الذين{ لصششف وسششلم عليششه اللششه صششلى النششبي انحيششاز

}.وجهه يريدون والعشي بالغداة
نضششارتها والنبويششة القرآنيششة العبششارات أفقد الخطاب من النوع هذا فتكرار

عبشارات: اليمشان، فشأين المعاصشر، المسلم الشاب نفسية في وحضورها
والفسق، والشر، والخير، والشيطان، والجهاد، والردة، والكفر، والتوحيد،

العبششارات من وغيرها والبراءا، والولءا، والحب، والخبات، والنابة، والذكر،
السلف. معها تعامل كما السلمية المفاهيم داخلها في تحمل التي

(الرائييششن) المفكريششن هؤلءا بسبب البعد كل بعيدا المسلم الشباب أصبح
الخطششاب هششذا فقششدان بعضششهم اكتشششف وقششد والسششنة، الكتششاب هششدي عن

حركششة مششن ينفلششت الشششباب بششدأ إذ الشششباب، من قطاع على أثره الرائي
الصششفراءا، بششالكتب يسششمى مششا إلششى يتششوجاه وصششار المنحرفششة، المفكريششن

مجششال هششذا ليس كثيرة جاوانب له تنميته وعوامل الكتشاف، هذا وأسباب



الوهششاب عبد بن محمد الشيخ دعوة أثر إن أقول أن أستطيع لكني ذكرها،
وإحيششاءا الكتشاف هذا في القوي الثر لها كان قطب سيد الشهيد كتب ثم

القرآني. للحق الملئم الصحيح الشرعي الخطاب
سششلطان مششن النخششرة العششروش يهششز بششدأ الجديششد والتششوجاه الكتشششاف هذا

بسششرعة فتششوجاهت يناسششبه، بما التوجاه هذا معالجة من لبد فكان الرائيين
ائم إل أصشحاب إلشى الضشللية الشرأي حركات هشذه لتقنيشن القديمشة، العم
التششوجاه تناسششب فقهيششة، صششورة فششي الرائييششن مششن صششدرت الششتي الفكار

الكتششب بطششون فششي (الفقهششاءا) يفتشششون العمششائم أصششحاب فبششدا الجديششد،
القدماءا: الفقهاءا بأقوال الرائيين هؤلءا ليساندوا الفقهية
سياسششة كششان الششردة حششد إن له ليقول الفقيه يأتي الردة، حد ينفي المفكر
القرافششي "الفششروق" للمششام كتششاب فششاقرأ شئت وإن دائما، تشريعا وليس

وفعله كمشرع وسلم عليه الله صلى النبي فعل بين الفرق لترى المالكي
وسياسي. دولة كقائد

عليهششا، تبعششة ل تسششمية فهششي وجاششدت وإن الذمششة، أهل وجاود ينفي المفكر
بالكششافر، يقتششل والمسششلم السششلطات، تششولي فششي الحششق لهششم الذمة فأهل

لتنجده. الفقهاءا أقوال إلى الفقيه فيسارع
التششدليل إلى الفقيه الطلب) فيسارع (جاهاد الهجومي الجهاد ينفي المفكر

مششن الغثاءا هذا يقوله ما أن قادر، بقدرة اكتشفنا المفكر. وهكذا رأي على
مششن أئمتنششا مششن هنششاك ولكششن القول، من بدعا يكن لم الرائيين المفكرين

تششولي وجاششواز الغنششاءا، قال: بجواز من القدماءا فقهائنا من أن حتى به، قال
العتب؟. فلماذا ذلك، من وأعظم بل والمامة، القضاءا المرأة

أسششقط أوهششب ما أخذ يقولوا: إذا أن حينئذ للعقلءا وجااز العتب؟ لماذا نعم
أوجاب. ما

الونششة السششلمي) فشي (الفكششر أنششطة راجاششت التحالف: "ولقششد هذا اقرأ
هششذه إلششى تنبهششت السشلمية)، (العلششوم محششل يحلها أن كاد رواجاا الخيرة،
سششعيد جاششودت السششتاذ الخأ لي قال عندما طويل، عندها ووقفت المشكلة

تواضششع الفكششر. فششي وحريششة والعنششف الجهششاد عششن نتحششدث وكنششا يششوم ذات
دعششم إلششى مفتقششر ولكنششي أقششول، بمششا فكريا مقتنع نادرتين: إنني وصراحة
الكلم هششذا عليهششا. إن العتمششاد يجششب الششتي الفقهيششة بالمؤيششدات قنششاعتي
النظششر يلفت الله، مع والصدق التواضع روحا من فيه يشع ما إلى بالضافة

إحلل مشششكلة باختصار هي اليوم، السلمية حياتنا في كبرى مشكلة إلى
الفقهية، أحكامنا من والتزود السلم، بحقائق العلم محل السلمي الفكر
حقيقششة بيششان يتضششمن كتششاب إخششراج علششى العششزم أجامعت اليوم ذلك ومنذ

الحكششام عششرض خلل مششن وضششوابطه، وأهدافه وأنواعه، السلمي الجهاد
عليها..." الخ. اهش. المتفق الفقهية

توزيششع مششن فيهششا مششا - مششع نششافع جاميششل كل - وليس الجميلة العبارات هذه
تواضششع اللششه، مششع والصششدق التواضششع الممجوجاششة: بششروحا المششدحا عبششارات
أنششه الكتاب من آخر مقام في سعيد جاودت عن وكقوله نادرتين، وصراحة

يطلقهششا رقيقششة خزفيششة الحق،... عبارات على وتحرق كبير صاحب: صدق
اليقينيششات كقششوله: "كششبرى البششوطي اسششمه الصششخب فشن يتقششن كششبير بوق

فششي ضرورية) وكقوله: "أبحاث كلمة: "كبرى" فإنها إلى الكونية"،(وانتبه
هششو الرجاششل هششذا ضششرورية)، القمششة" فإنهششا كلمة: "في إلى القمة" (وانتبه



هششو السششلف بقيششة المحققيششن، خاتمششة الحجة، المام المجدد الفقيه الشيخ
الفريششد كتششابه فششي السابقة العبارات قال البوطي"، رمضان سعيد "محمد

الفقهيششة المششوازين وضششعت فكرية.. وإنمششا رؤية على فيه يعتمد - لم الذي
الفكششار جاششدل وينهششي الحششق، إلى يهدي عدل حكما لرفضها، مجال ل التي

- الحمششد - وللششه أعيش بقوله: إنى ختمه الذي - الكتاب المتعارضة الذاتية
والتقت الشرع دلئل تؤيده الذي الحكم إلى نفسي أشد يجعلني وضع في

أن لنششا آن الكتششاب: لقششد فششي قبلهششا المسلمين.ا.هش. وقال أئمة كلمة عليه
وديارنششا بحقوقنششا والمتحكميششن الغاصبين هؤلءا على انتصارنا بأن نستيقن

ذلك أعلن وقد وسلوكا، وخلقا عقيدة السلم، إلى منا صادقة بعودة رهن
المريكيين. الصحفيين من لفريق والمؤيدات الدلئل مع صراحة، الرئيس

البداع. انتهى
بششالفقيه فكششره لششدعم ويسششتنجد يفكششر، بمششا ومقتنششع يفكششر سششعيد جاششودت
علششى اللششه (آية الفقيه فيلبي البوطي رمضان سيد اللفة): محمد (صاحب
المششة أميششن المششؤمن، الرئيس كلم من القاطعة بالدلة ويستشهد خلقه)،

السد. حافظ - للرئيس البوطي من أوصاف - وهي الزمان هذا في
شششئت مششا فاصششنع تسششتح لششم وإذا الزبششى، السيل وبلغ الكيل، الله: طف يا

الحياءا). من تحرمنا ل (إلهي
كيششف السشلم، فششي إنششه: "الجهششاد الكتششاب، اسششم أخبركم أن نسيت لعلي

"نفهمششه" و"نمارسششه" إلششى فششي يعششود والضمير نمارسه؟، وكيف نفهمه؟
السد. حافظ بقيادة السورية الحكومة

محمششد كتششاب هششي الضششجر وقششت تنفعششك لعلها مضحكة طبية وصفة هناك
فهششي الحششديث"، وأهششل الفقششه أهل بين النبوية المصري: "السنة الغزالي

السلمي. للفكر العالي المعهد في المفكرين مزمار على تغني

والسلطان: الفقيه
والوجاوه النخرة، العمائم : أصحابوكهنتهم المرتدين الحكاما سإدنة

تحمصصل إن الكلصصب كمثل{ مثلهششم الثمن، المدفوعة والفتاوى القبيحة،
}.يلهث تتركه أو يلهث عليه

بعششض يسششتخدم أن والششدين للعلششم المنتسششبين مششن السششذج بعششض يحششاول
وذلششك السششلطين مششن القتراب من التنفير في السلفية، والثار الحاديث

بينهمشا الواقعشتين فشإن فششج، قبيح خطا وهذا المعاصر، الواقع على بإنزالها
الششذين فالسششلطين الخششرى، علششى الواحدة حمل يمكن ل ما الختلف من

كششل وقبششل أول هششم منهم، القتراب من وحذروا عنهم، الوائل الئمة تكلم
علششى كششانوا لكنهششم ذلششك، غيششر وآخششر صالحا عمل خلطوا مسلمون، شيءا

ومحششن الحيششاة عوائد به دفعت الذي ودرعه وحماته، السلم بيضة الدوام
الملششة، لحكششام خاضششعين الششدوام علششى وكشانوا العششداءا، وطششوارق الزمن،
وتحريه. الحق إصابة في جاهدا يألوا ولم الشريعة، وقواعد

.! هؤلءا؟ من حكامنا فأين
عششن معرضششون فهم أبوابه، جاميع من السلم من خرجاوا الزمن هذا حكام
لكششل موالون وأهله، وشرائعه بالدين مستهزئون لحكامه رادون الله دين
حششتى الناس أعين على أطبق الذي هذا عمى فأي السلم، ملة سوى ملة

جامششع امتنششاع أن نقول أن نستطيع فهل حكامهم؟ ردة يكتشفون ل جاعلهم



شبه بسبب الحكام هؤلءا تكفر من والفقه للعلم (السدنة) المنتسبين من
علمية؟.

هششي والعقششول، النظششار حولهششا تختلششف أن يستحق التي العلمية الشبه إن
العمى بل العشى، بما يصطدم التي تلك أما الدقيقة، الخفية الشبه تلك

شبها. تسمى أن تستحق فل وكبرها، لعظمها
شششهوات الحقيقششة (السششدنة) فششي هششؤلءا لموقششف الحقيقششي السششبب إن

ال ششهوة النفوس. إنها سشلم مشن السشم ذهشاب وخشوف والمنصشب، الم
الشهوات. لتحقيق البلوغ تنافس إنها الحكومية. نعم الوظائف
ألششوهيته بسششط اسششتطاع قششد المعاصششر الطششاغوت إن نقششول أن نسششتطيع

الششورق الركششان: صششك هششذه ومششن وأركان، عمد بعدة الرض على الباطلة
السششفر)، (جاششواز السششفر وشششقة ومنهششا الشخصششية إثبششات ووثائق النقدي،

الدراسية. والشهادات
سششلطانه يفششرض أن اسششتطاع وبهششا المعاصر الطاغوت مقومات أهم هذه
يمنششع أن يسششتطيع فهششو خللششه، ومششن بششه الحياة مجرى ويربط الناس على

وزن ول لها قيمة ل التي المهينة الورقة يجعل منه واحدة وبإرادة ويعطي،
خارقششة قششدرة وتكتسششب النفششوس لهششا وتششذل الرقششاب لهششا تحنى نقد ورقة

ربششا يصششبح وبها الحياة، ورغد والملبس والمسكن والطعام المال لتحصيل
هذا. ويمنع هذا على يمن مزيفا،
النسان ينفي أن يستطيع خللها فمن الشخصية إثبات وثائق كذلك ومثلها

أن يسششتطيع خللهششا ومششن لششه، وجاششود ل عين بعد أثرا له ويجعه الحياة، من
البلد، بيششن تتنقششل أن تسششتطيع وبها منك، يسلبها أو البلد لتلك نسبك يثبت

أخرى). مواطن الركان هذه (ولشرحا المدرسية الشهادة ومثلها
الطششاغوت ربششط السششابقة المششم مششن أمششة في تعهد لم غريبة سابقة وفي

صششيته عالمششا، فلنا يجعل أن يستطيع فهو العلمي، اللقب حق به المعاصر
خششبر، ول لششه حششس ل الحياة، ظلمات في يغيبه أو الناس، وعالم الدنيا يمل

إلششى سششيتبادر فإنه ما بلد علماءا أسماءا عن سئلمت لو المسلم أخي فأنت
فهششذا لهششا، الطششاغوت إعلم تزييششن بششبريق اللمعة السماءا تلك فورا ذهنك
الششذي فهششو تعرفششه، أن أرادك الطاغوت لن أنت تعرفه البلد تلك من عالم
البلد، مفتي لقب عليه أطلق الذي وهو العلماءا، كبار هيئة في عضوا جاعله
الششذي وهو القضاة، قاضي جاعله الذي وهو للوقاف، وزيرا جاعله الذي وهو
الطاغوت. صناعة وهو.. وهو.. إنه للمسلمين، إماما عينه
علمششاءا هيئششة قبششل مششن انتخششابه يتم مصر في الزهر شيخ الدوام على كان

هششذا ليوسششد الزهششر، شيخ بلقب الناس أحق عن بينها فيما وتتداول تجتمع
الطششاغوت، قبششل مششن يعيششن الزهششر فشششيخ الن أما إليه، العلمي المنصب

شششيخا الصششغير المسششخ يصششبح مباركششة غيششر طاغوتيششة وبنفخة قلم، فبجرة
ويتششدافع المميششزة، الفقهيششة والبحششاث العلمية، الفتاوى عنه تصدر للزهر،

ذلششك وكل ينضب، ل الذي علمه معين من ليستقوا الناس من الجهل ركب
ّلك الطاغوت لن إل يقع لم اغوت العلمشي. ولن اللقشب طريشق له س الط
فشي يششدخل ولشن لششه، والتشأليه والذعششان، الخضششوع إل أتبشاعه من يقبل لن

(وهششذا الزمششن، عاديششات عنششه ويششدفع ملكششه، له يزين ساحر كل إل حاشيته
مششن علششى قاصششرا سششيكون العلمششي اللقب عنه) فإن تنازل ل صحة شرط
الشروط. هذه فيه تتحقق



مششن ورجاششل الطششاغوت، ركب في سائر وهو إل عالما يرون ل الناس فصار
فصششار والعلماءا، العلم قيمة المسلم الشباب أعين من وسقطت رجاالته،

مششن - كششل هششؤلءا أن منهم. والحششق والتنفير العلماءا شتم الشباب هم جال
العلششم وأهششل العلششم، إلششى ينسب أن يستحق - ل الطاغوت ركب في دخل
الباطلشة، اللهة من وتبرءاوا عليهم، العلم بحق قاموا من هم الحقيقة على

إل يعرفششون - ل الشديد - للسف مرا. وهؤلءا كان وإن الحق على وعضوا
اللششه بفضششل كششثر وهم البحث، أشد عنهم وبحث عنهم، فتش من قبل من

عششن وغيبهششم النششاس، أعيششن عششن سترهم المعاصر الطاغوت ولكن تعالى،
طلبششه فششي يقتصر أن المسلم، الشباب على فالواجاب واسمه، العلم لقب

المغيششبين الصادقين، العلماءا هؤلءا على دينه أمور عن سؤاله وفي للعلم،
البشر. حياة عن
فشي يسشتخدمهم الفقهشاءا، السدنة من مجموعة حوله طاغوت كل جاع لقد

هششو الجمششع أن يششرى حيششن المششرءا ويسششتغرب حكمششه، وتزيين كفره، تمرير
السدنة. هم والسدنة الجمع،
العلششم إلششى المنتسششبين مششن وسششدنة، حاشششية لششه طششاغوت كل فإن وهكذا

لهششم، يقششدم حيششث سششنوي، مؤتمر في ويجمعهم أحذيته، يتخذ كما يتخذهم
يزينهششا عصششماءا، بخطبششة الخششبيث جامعهششم ويبارك والتقدير، الحترام بعض

لعلمائنششا يشششرحا الغششث التعششالم مششن وبشششيءا والحششاديث، اليششات ببعششض
وتحسششينه السششلم نشششر وطششرق السلمية، الدعوة أصول بعض الفاضل
مسششايرة في ويرغبهم الله إلى الدعوة في الحكمة على فيحضهم للناس،

مسششندة، خشششب وهم عليه، الشيطان فتح ما لهم ويشرحا الحضارة، ركب
والخششرى الفينششة بيششن ويطلقششون رؤوسششهم، ويهششزون كالبلهششاءا يبتسششمون

أمششام وكأنهم وتيها، طربا فيصفقون الوجاد بهم يشتد أو العجاب، عبارات
الزمان. آخر مهدي أو الراشد الخليفة

قبششل، مششن أشششار كمششا التهديششد بعصششى يشششير أن ينسششى ل الطاغوت ولكن
القرود. تربية أصول من هذا لن الترغيب، بجزرة

إسلمه، على غيور مسلم كل وبال بالنا يشغل مما النموذج: "إن هذا اقرأ
مششن الوسششاط بعششض فششي ينتشششر بششدأ مششا هششو وإيمانه، صفائه على حريص

القشويم الطريشق عشن بششذلك منحرفيششن الحنيشف، ديننششا مبادئ عن انحراف
الغششزو بخطششر الكامششل ووعينششا العميششق إدراكنششا فيششه... وإن لعششوج الششذي

علششى القششائم الخلقششي وكياننا الروحية، بقيمنا المس إلى الهادف الفكري
المسششئولية بعبششءا شششعورنا مششن ليزيششد الرشيدة، وتعاليمه السلم، مبادئ

هششذا في والدين، الملة حمى وحامي المؤمنين، كأمير عاتقنا على الملقاة
السابع المؤتمر إلى الثاني الحسن رسالة من جازءا المين".ا.هش. هذا البلد

المغرب. علماءا لرابطة
والمجششالس العلششى، العلمششي المجلششس تأسيس له. بمناسبة خطاب وفي

دروسششا قائل: "ليست السياسة في التدخل من يحذرهم القليمية العلمية
والدخول اليومية... إياكم السياسة أقول السياسة، أقول حينما للسياسة،

الدخان" ا.هش. سعر أو الوقود سعر ارتفع إذا فيما يعنيكم، ل فيما
مسششابح، نغلششق ول أندية، نغلق السدنة: "ل جامع أمام له آخر خطاب وفي

المعششاملت، العبششادات، يخششص فيمششا أتكلششم أنششا أبششدا، الششوراءا إلششى نرجاع ول



الطريششق، في والعربدة الزقة، في السيرة تهمكم ل تهمكم، ل والسيرات
الطريق".ا.هش. في الحشمة وغير
أن للشششباب يثبششت بحجششة لله قائم يوجاد فل السدنة، أمام يقال الكلم هذا

عنششا: "هششؤلءا قالوا عنهم تكلمنا "عالما". وإذا يسمى أن يستحق من فيهم
بل السدنة، نحترم ل نحن متهور". نعم شباب أو العلماءا، يحترمون ل قوم

بكشفهم. الله إلى نتقرب
رسششول قششال: قششال الصششامت بششن عبادة عن حسن بسند أحمد المام روى
ويرحششم كبيرنشا، يجشل لششم مشن منشا ليشس «وسششلم:  عليشه اللشه صشلى الله

وسششلم عليششه اللششه صششلى النششبي أمششر . فقد» حقه لعالمنا ويعرف صغيرنا،
ودفششع والستر التوقير، من حقهم منعهم وعدم واحترامهم، العلماءا بتقدير
ى المسشلمين علماءا وكان عنهم، الذى وحفظشة الشدين، حمشاة الشدوام عل

معشالمه، لششتزوير المتكشررة المحششاولت بهششم اللشه دفع ومفاهيمه، نصوصه
اللششه بحششق القيششام فشي وسشعا يشدخروا لششم العلمشاءا وهششؤلءا هديه، وطمس
الششتي العمومات إصدار في كثيرا نبتعد ل وحتى كذلك، العلم وحق عليهم،

في الله في أخي معك سنسير فإنا عليل، تطب ول غليل، تشفي عادت ما
تعششالى اللششه كلم في والعالم العلم وصفات الحقة، الهدى معالم اكتشاف

الصششالح، السششلف كلم وفششي وسلم، عليه الله صلى الله رسول سنة وفي
والقضشاءا، الحكشم فشي النشاس موازين وتغيرت كثروا، قد العلم أدعياءا لن

العششالم صششفة سششلب وكششذلك لششه، ضابط ل ألعوبة العالم لفظ إطلق وصار
سششنمر فإنششا والعلمششاءا العلم أهل صفة نبين أن وقبل ومستحقيه، أهله من

خل قلمششا مزالششق وهششي الباب، هذا في وموازينهم الجهل أهل مزالق على
المششوازين هششذه أشششهر فمششن تعششالى، اللششه رحم من إل الناس من فئة منها

والفقه: بالعلم عليهم والحكم الناس تقييم في الخاطئة
يعششد - لششم تعالى الله رحم من - إل الناس أغلب أن وعم طم مما أول: إن

ولن العششالم، وبيششن الجهششوري، الصوت صاحب المفوه، الخطيب بين يميز
الدعوة وأيام الجمعة، يوم إل مساجادنا إلى يترددون ل الغلب على الناس

عششادت مششا كششذلك ولنهششم الفكريششة، بالنششدوات تسششمى الششتي النششدوات إلى
التحليلت بسششماع انشششغالهم بمقششدار وشششرائعه الششدين أحكششام تشششغلهم

تظهششر وغبطتهششم يشششتد، فرحهششم وصششار والحكايات، الخبار أو السياسية،
وهششذا وعلن، لفلن شششتم أو عششال، صششوت من ويسمعون يرون ما بمقدار

والفعششال، الشششياءا على أحكامهم ورداءاة أمزجاتهم خراب الناس على جار
والتقريششرات العلميششة، والبحششاث الهادئششة، الدراسششات عشن الناس فأعرض

الهششادر، الصششخب فششن يتقنششون الششذين القششوم هؤلءا على وأقبلوا الشرعية،
علششى ويحضششهم العمششل على يحملهم عمن وأعرضوا المرتفعة، والصوات
والفقه. الدين أحكام وييبن الشريعة،

قسمان: المنابر أهل صار هذا وعلى
بدل هو بل فقه، ول علم بل الكثير والكلم طحين، بل الطحن  - أصحاب1

- الحششق بششالعلم خطبته يزين أن وبدل والسنة، الكتاب إلى الناس يدفع أن
أن فقبششل المنششبر)، (جاريششدة تسششمى جاديششدة جاريششدة - صار والسنة الكتاب
وتششروج عليششه، ويعلششق صحفيا خبرا لنفسه الخطيب هذا يختار المنبر يصعد

مششؤامرة يكتشششف أو نازلششة، بالمسششلمين تنزل حين بضاعته وتنفق تجارته،
دسششمة مادة لنفسه وجاد لنه الفرحا أسبوع هذا فحينئذ إليه، سربت وهمية



عششالم إلششى ينطلششق ومنهششا إليششه، الذان يشششد أن يسششتطيع وبهششا لخطبتششه،
إطلق فششي حششذرا النششاس أكششثر من الجملة على هؤلءا والشهرة، النجومية
ل الشتي العمومشات، فشي دائمشا كلمهشم بشل المحشددة، الششرعية الحكشام
هششم القششوم فهششؤلءا عليهششم، يؤخششذ بموقف يلزموهم أن بها الناس يستطيع

بعضهم. عند العلم أهل
الول القسششم بسششبب النششاس أمزجاششة فساد العلم طلبة بعض رأى  - لما2

فششي الحششديث أن ورأوا والعلششم، الفقه عن الناس إعراض ثم الخطباءا، من
إلششى ودفعهششم المششر هششذا هالهم أسبوعية، جاريدة صورة على صار المنابر
هشو: عششدم الموقششف هشذا شششيءا، كل في الول مع ومختلف مضاد، موقف
الششدين أحكششام مششن يجهششل أي: فيمششا المسششلم، الفششرد يخص فيما إل الكلم
الزيششارة وآداب الوالششدين، بششر فششي إل يتحششدث أن يأبى فهو العامة، والفقه

يتقششدم وقششد شششعبان، من النصف صوم وبدعة العقيقة أحكام أو الشرعية،
وهكذا. العزة، وزمن الباءا، وفتوحات الوائل عن الناس فيحدث قليل
يتجنبشون الخطبششاءا وعامة وهذا، هذا بين ألعوبة إل العادي المسلم يعد ولم

من محدد بموقف المسلم تلزم التي الشرعية الحكام في والكلم البحث
حششتى المسششلمون عليهششا وربي والكبير، الصغير بلؤها عم معاصرة أحداث
يقششدم الششذي الخطيششب تجد أن النادر القليل فمن حياتهم، من جازءاا صارت
الحيششاة نششوازل مششن محششدد بموقششف تلزمهششم التي الشرعية الحكام للناس
عششن الحششديث فششأين منضششبطة، شششرعية حركة إلى تدفعهم التي أو العامة،

جاهششاد قبششل جاهششادهم وجاششوب عن الحديث وأين الله؟ لشرع المبدلين حكم
طائفة وظائف في الدخول جاواز عدم عن الحديث وأين الصليين؟ الكفار
الشرطة؟. أو البرلمانات في كالدخول الردة

الحششل، هششو أنششه السششلم، تحكيششم بوجاوب جاعجعة الدنيا مل ممن يوجاد نعم
المخششادعون هششؤلءا يتكلششم أل نتمنششى كنششا لكنششا هؤلءا، من اللف يوجاد نعم

بششذلك أفششواههم بملششءا وصرخوا الشريعة، تحكيم وجاوب عن تحدثوا لنهم
بششاب مششن اللششه أنششزل ما بغير الحكم وزارات في دخلوا لكنهم الناس، أمام
أصواتهم، بحت حتى عنها وتحدثوا الشورى وجاوب عن للناس وقالوا آخر،

فششي المفششاهيم هششذه فششاهتزت الشركية، المجالس في عمدا صاروا لكنهم
أن العششامي المسششلم نقنششع أن نستطيع فكيف وإل وعقولهم، الناس أذهان
هششو كفرية بشريعة الرحمن شريعة استبدال وأن الله أنزل ما بغير الحكم

يتحششدثون الششذي يششرون وهششم وردة، كفششر أهلهششا وموالة العظيم، بالله كفر
التلفزيون في يظهرون الذين هم لتأييدهم عواطفهم ويثيرون الناس أمام

لهششم: ويقولششون والتششوقير، بششالدب وبطانتهم الحكام هؤلءا أمام ويتحدثون
قلتموها. كلمة كل في معكم نحن
وموالة. ونصر تأييد الخلف وفي وذم وقدحا تعريض المنابر على
الخطبششاءا، هششؤلءا قيمششة النششاس حششس مششن أسششقطت وأمثالهششا الصششور هذه

مفشاهيم الهششم: ضششياع وهشي الكششبرى الطامششة أن مشع بهششم الثقششة واهتزت
وعقولهم. الناس أذهان من الواضحة وأحكامه السلم

خششارج يعيشششون زالششوا مششا الخطبششاءا مششن قومششا أن ننسششى ل أن علينششا لكن
محنششة زمششن فششي أنفسششهم ويتصورون الفائتة، بالمعارك ويفكرون واقعهم

خطيششب فهذا والحنابلة، الشاعرة بين الخصومة زمن في أو القرآن، خلق
ن الخليشج أزمشة وقشت المكشي المسشجد خطباءا من حشبيب اللشه سشلط حي



المرتششدين، قششوات لششترد الصليب قوات وجااءات الكويت، أهل على الكويت
سشلطان، مشن بهشا الله أنزل ما مواقف إلى غثائية بطريقة الناس وانقسم

قششد وفلسششطين، الردن أهششل غثششاءا وخاصة الجملة، على الشام أهل وكان
بهشم ودارت الشدين، بصشلحا وششبهوه المنقشذ أنشه به وحلموا صدام شايعوا

موقد بخطبائها المساجاد وصارت القمر، في صورته رأوا حتى سماديرهم
والجزيششرة، الخليششج أهششل لهششم المقابلة الجهة في وكان شر، ومصدر فتنة،
بكششر أبششو المششام الشششيخ وأعلن وتقديسا، له تأليها بوش برأس حلفوا حين

والنجليششزي المريكششي وصششار خيششرا"، أمريكششا اللششه قائل: "جازى الجزائري
يقششوم العميششاءا، الفتنة تلك في المسلم جالدتهم بني من إليهم أحب الكافر
ينقششم فيقششول: "مششاذا المعركة واقع للناس ليفسر المكي المسجد خطيب

العقيششدة أصششحاب وأننششا توحيششد؟ أهششل أننا علينا أينقمون الشام، أهل علينا
الخطيششب ذهششن فششي العششراق أهششل ومعهم الشام الصحيحة؟". ا.هش. فأهل

موحششدون الجزيششرة وأهششل أشششاعرة، صششوفية لنهششم البدع، أهل هم المام،
إل الجزيششرة لغششزو التحضششير ول الكويت بغزو صدام يقم لم ولذلك حنابلة،

والعقيششدة الصششوفية الطششرق الوهششابي!! ونشششر المششذهب علششى للقضششاءا
الشعرية!.
العلمششاءا اسششم وإطلق البعششض، مششدحا في الخاطئة الموازين من ثانيا: وإن

الحيششاة، أخبار عن المرءا تفرغ بمقدار أنه الجاهل ظن عليهم، العلم وصفة
الكتششب. يعيششش ببطششون وانشششغاله وعزلتششه، وتوحششده، أحداثها، عن وبعده
العجب يأخذه فالمرءا به، يقتدى وإماما حقا، عالما العالم يكون وبها؛ معها
المششدحا جاهة على محبوبه، أو إمامه أو شيخه، عن يسوق أحدهم يرى حين

- فهششو الششدنيا، عن البعد كل - بعيد تعالى الله - بفضل شيخنا أن والتعظيم
الجريششدة تششدخل لششم و الحياة، أخبار لسماع الوقت يجد - ل عنه الله رضي
وقتششه جاششل بل مذياع، جاهاز يقتني - ل ورعاه الله - حفظه هو بل بيته، يوما
العلم. طلبة تعليم وفي العلم، طلب في
فششي الخبششار تلششو الخبششار لششك فيسششوق الوجاششد بششه ويشتد العجب يأخذه ثم

إذا -، تعالى الله -حفظه فشيخنا حوله، يدور ما معرفة عن شيخه إعراض
تجهم، السياسيين، وأخبار السياسة، أمور من شيئا يذكر أن بعضهم حاول
العلششم طششالب ) أن (البششق هششذا وذكششر بليغ، بكلم معه وتكلم وجاهه، وتغير
السششلف: "إذا بمقولششة دوما يستشهد فهو للعلم، وقته كل يصرف أن عليه

بعضه". العلم أعطاه للعلم، وقته كل الرجال أعطى
صششورة قششدموا بهذا أنهم ويظنون ألسنتهم، على الكلمات هذه تدور وهكذا
النششاس: عرفششوا أن سششوى يزيدوا لم الحقيقة في وهم شيخهم، عن جاميلة

يحجششر أن يجششب هششذا شيخهم وأن الله، خلق أجاهل من هو هذا شيخهم أن
بحششال بصيرا يكون أن المفتي شرط من لن يستفتى، ول يسأل، فل عليه
أنزله الذي العلم هذا هو فما وإل وسبلها، الحياة بمداخل عالما زمنه، أهل
العلم؟. جااءا ولم وسلم؟ عليه الله صلى رسوله على الله
السراديب؟. حبيس ليكون العلم أجااءا

خلواته؟. في بعضهم به ليتمتع أم
إذا أنهم تلمذتهم غرائب من وكذلك وعجائبهم الشيوخأ هؤلءا غرائب ومن

فيهششا الخششوض عششن أبششدا يتورعششوا لم الحياة في العظيمة المور عن سئلوا



وهششم فيهششا وخاضششوا شششيئا، يدرون ل وهم فيها وتكلموا الطويلة، بألسنتهم
ومعرفة. فهما عنها الناس أبعد من

والفقيه: والمجاهد السياسإي بين الخلط
عششالم فششي ظهرت الجاهل، السلوك وهذا المنحط، التفكير هذا ضوءا على

بشيءا بعضهم حاول وقد الوائل، لدى معروفة تكن لم ثنائيات المسلمين
بششد ل الششذي المعاصششر الختصاص وضع من هذا يجعل أن الغث التعالم من

مششن حمششل مششا طششرف كششل فقششد وقششع إذا الختصششاص هششذا أن مششع منششه،
خصوصيات.

هي: الثنائيات هذه
هششو النششاس عنششد : فالسياسيوالفقيه السياسإي بين أول: التفريق

ويسأل يستشار من وهو أحداثها، تفسير على القادر الحياة، بأمور البصير
ورعايششة الحياة قيادة حق له من كذلك وهو والوقائع، الكونيات تفسير عن

فهششو الفقيششه وأمششا سياسية، قدرات من أعطي ما خلل من وهذا شؤونها،
عششالم لششه فالسياسششي الغيششب، يخششص فيمششا إل يسششأل ول الكتششاب حششبيس

لششدى معروفة تكن لم باطلة ثنائية وهذه الغيب، عالم له والفقيه الشهادة،
أمران: اجاتمع إذا إل تقع ل الفقه كلمة إن بل الوائل،

أعظشم مشن وهششذا أحششداثها، ومعرفشة عليشه، هشي ما على الحياة  - إدراك1
إل يعقلهششا ومششا للنششاس نضربها المثال قال: {وتلك تعالى الله فإن الفقه،

لهششا سننية طريقة على المور فسر من هو فالعالم العالمون} العنكبوت،
بينهما. الجامع فهو الخرة، عنه تغيب ول الشهادة، عالم في الوضوحا تمام
يعتمششدون أنهششم حياتنششا وقششائع علششى كلمهششم في مشايخنا طامات من وإن
فشي بشالفهم عليهشم اللشه يفتشح أن ينسون ول الصوفي، الكشف مبدأ على

المششرءا معرفششة فششإن وزورا القششول مششن باطششل كلششه وهششذا الحداث، تفسير
سششننية، عقليششة دراسششة درسششه إذا إل الصششحيح وجاههششا علششى تقع ل للحدث
وهو: الخر المر إلى ينطق فحينئذ الشهادة، عالم في هو كما إليه ونظهر

الشششرعي، الحكم ذلك بعد يأتي أي الواقعة، هذه في الله حكم  - معرفة2
فهمششا الواقششع فهششم إذا إل صششحيحا شششرعيا حكمششا يطلششق أن لحد يمكن ول

تبششارك والمششر الخلق له تعالى: {أل قال الشرع، ثم أول، فالخلق صحيحا،
أن لبششد والمر الخلق تطابق يدرك أن العالمين} العراف. وبعد رب الله

بحكمششة يقينششا فيششزداد والتقششديس، والتعظيششم التسششبيح كلمششات منششه تصدر
اللششه {تبارك منه تخرج الشريعة. حينئذ حكمة في مبادئه وتترسخ الخالق،

العالمين}. رب
الشششهادة) (عششالم فقط الول المر أدرك من هو السياسي إن قلنا أننا فلو

سياسششيا يكششون لن هذا فيه) فإن الله حكم (معرفة الثاني المر عنه وغاب
الشتي المنفعشة مبشدأ علشى المشور مع التعامل في رؤاه وستنطلق مسلما،

يعششود الششتي الشششهوة أو الذاتيششة، الفرديششة إلى النظر سوى ضابط لها ليس
الشششرعي الحكششم أدرك من هو الفقيه إن قلنا وإذا الحياة، فساد إلى مآلها
حششبيس هششذا علمششه فسششيكون عليه هي ما على الحياة بوقائع معرفته دون
علششى دوره سيقتصششر حينئششذ شششيءا، الحياة أمر من له وليس وعقله، ذهنه

منهشم لتخشرج السشبوع فشي يومشا النشاس يحتشاجاه الشذي الكنسشي الشوعظ
الشيخ. غثائية بانتهاءا ارتقابا الضيق زفرات



إل وعالمششا فقيها يسمى ول ديننا في فقيها يكون لن الفقيه فإن هذا وعلى
النفششوس، على ووقع معنى من الكلمة هذه تحمل ما بكل سياسيا كان إذا

يقششول: إن مششن احترامه ومن حسه من يسقط أن المسلم الشباب وعلى
يكششون ل حيششن أي كششذلك، يكششون حيششن لنششه السياسششة، تششرك السياسة من

هششؤلءا مثششل وعلششى وتجهيششل، جاهششل شيخ يكون بل فقيها يكون لن سياسيا
إصششباغ وفي الناس، على باطله إمرار في الطاغوت يعتمد الجهلة الشيوخأ

ى يلقشون الشبيوت، كمخدرات فشيوخنا نفسه، على الشرعية هم عل أنفس
ليقششرأ الطششاغوت، أمششام الدجال مسرحا يبدأ عندما حجابهم ويرفع الحجاب،

وإل وأهلششه، للسششلم الششوفي أنششه علششى لهششم ليششدلل الحكمة نصوص عليهم
الطششاغوت حششول يتحلق الذي البهيمي القطيع هذا نسمى ماذا لنا ففسروا

الخديعششة شششعرات يطلششق أن ينششس ولششم خربششة، بعمائم الرؤوس زين وقد
يخششرج ثشم لضشطرابه)، اليشوم ذلك في يحلقها أن نسى (ولعله لحيته على
هششو حاكمنششا أن علششى المغلظششة اليمان ويقسم ويثني يمدحا وهو عنده من

طاعته. يجب الذي الشرعي المر ولي
بأهله؟. الفقه يصنع أهكذا

العلماءا؟. يكون هكذا أم
ول بالخب يقول: "لست حين الخطاب بن عمر هو الفقه كل الفقيه أن أم

رسششول أصششحاب يقول: "كان حين حذيفة صاحبه وكذلك يخدعني"، الخب
ن يسشألون وسشلم عليه الله صلى الله ن أسشاله وكنشت الخيشر ع الششر ع

يدركني". أن مخافة
ديننا؟. في والعالم الفقيه هو من

الششدنيا سادوا الذين أولئك أم عصرنا في تعيش التي الجاهلة النماذج أهذه
الوجاود؟. وحكموا

يسششمعون ول فيهششا، يششدور ومششا الحياة عن يدرون ل الذين الجهلة هؤلءا إن
حركششة عششن يقششال عمششا شششيئا يعرفششون ول العداءا، أمام قادتهم تصريحات

ممششا وإنششه بمكششان، ديننششا أهششل على العار من هؤلءا تسير، أين وإلى دولهم
العلششم وصف عليهم نطلق أن رضينا ولو العلماءا، هم يكونوا أن منه يخجل
الششدين، هذا عالم أن الناس علمنا لننا لديننا، وقذفا شتما هذا لكان والفقه
نشتم لن ذلك أجال ومن بالزمن، غبي بالحياة، جااهل الشريعة هذه وفقيه
فششي نصبغ أن من خير وألف خير العلماءا، زمرة من ونخرجاهم القوم هؤلءا
المسلم. الفقيه عن قذرة صورة الناس أذهان

لماذا طويل، زمنا أعجب : كنتوالفقيه المقاتل بين ثانيا: التفريق
(ثقيششل الششرأس علششى طربششوش الكهنششوتي، الششزي هذا الشيوخأ هؤلءا يلبس
هريششرة أبشي لقطششة تتسشع أكمششام لششه فضششفاض)، (رداءا طيلسان ما)، نوعا

اللبششاس هششذا سر من شيئا الن أدركت لكني يزعمون، كما عنه الله رضي
في ذلك وقبل الناس أذهان في ينطبع أن ذلك أسباب من ولعل المقرف،

الكلم. سوى لشيءا يصلحون ل أنهم اللباس هذا أصحاب أذهان
أن الغريششب المسششتهجن ومششن الكلمششة، فششي فقششط محصور مشايخنا فدور
يعلششن الغزالششي محمششد فهششذا شديدا، مقاتل أو عسكريا، قائدا الشيخ يكون
قطعشا لكنششه تذبشح، وهشي دجااجاششة دم رؤية يطيق ل غريبة: أنه صراحة بكل

الطعام. مائدة على الدجااج رؤية في المشايخ وإخوانه هو يفرحا



خل يتسششاءالون: لمششاذا الشششباب جاعلششت للشششيوخأ المنكوسششة الصششورة هذه
شششيخ يحششترمون الجملششة علششى وشششبابنا المقششاتلين؟ العلمششاءا مششن تاريخنششا
العششالم صششورة فيششه رأوا - لنهششم تعششالى اللششه تيمية" - رحمه "ابن السلم
مششن فششإن خطششأ وهششذا وشششبيه، مثششال له يوجاد ل أنه وظنوا المقاتل، الفقيه
الدرجاششة مششن مقاتل وهو إل الوائل علمائنا من عالما تجد أن النادر القليل
بصصن أسإصصد مثششل العسششكرية، القيادة مرتبة في كان بعضهم إن بل الولى،

مجششالس وعقدوا كتبهم، صنفوا قد الحديث أئمة من الكثير وإن ،الفرات
المسلمين. ثغور على القتالية، الربطة في التحديث

والقائششد والفقيششه، الداري بيششن التفريششق الباطلششة، الثنائيششات هششذه ومثششل
المسلم. الفقيه عن غثائية صورة أعطت مما ذلك وغير والفقيه،

والتقليد: الجتهاد
عليششه الله صلى الله رسول الول مبلغها لسان على الشريعة حرصت لقد

عششن الخطششأ المثششال فششي الوقششوع مششن الواضح الشديد التحذير على وسلم
ما، لفكرة فهمهم في دوما بحاجاة الناس لن ذلك والدين، الشريعة صورة

الفكششرة هشذه تشششخص وأن الموضشوع، هششذا يتمثششل أن معيشن لموضشوع أو
التطششبيق إلششى التشخيص وهذا المثال هذا ليشدهم أمامهم، عملية بصورة

اختلفششت وإن النششاس فششإن الفكششرة، هذه حقيقة لذهانهم وليقرب العملي،
فششي نظراتهم وتعددت البيان، طريق عن عرض شيءا تفسير في عقولهم

فششي يخطئششوا لششن أنهششم إل الواحششد، البيان معاني لتساع منه المراد تحديد
كششانت ولششذلك واقعية، عملية بصورة أمامهم يتمثل حين البيان هذا تفسير
وسلم عليه الله صلى النبي شخص في والعملية البيانية بتفصيلتها السنة
وسلم عليه الله صلى النبي قبل من قرر عملي كواقع الصحابة حياة وفي
العلششم أئمششة مششن الكثير قال كما المجرد البياني الكتاب على قاضية كانت

والدين.
يبلششغ ل والمقتدي الحقيقة، عن وضوحها في تقل عادة الصورة كانت ولما

السششوة طريششق عشن فقشط تتشم القتداءا صورة كانت إذا به المقتدى درجاة
أول فششي عرضششت كمششا الحقيقة إلى المرة تلو المرة الرجاوع دون العملية

مراحششل مششن مرحلششة كششل فششي والتحششوير التشششويه يتم أن بد ول فإنه مرة،
مششع السششلمي والتاريخ مثال، وأي فكرة أي مع واقع وهذا الفكرة، تطبيق

الخششط هششذا مششن حششذر السلم أن مع المثال، لهذا حيا نموذجاا كان السلم
تخششرم لششم المششة هششذه أن إل النسششاني، التاريششخ مششدار على النازل البياني

لششم أنهششا شك. ولنقل ول سيئة سنة أنها الرغم على السنة، - هذه -للسف
بضابطين: تخرمها
فششي النششازل الخششط هششذا أن تعلمنششا النبويششة فالبشششائر الن، : إلششىأولهما
علششى خلفة تكون "ثم الزمان، آخر في الصعود إلى سيعود المثال تطبيق
بمثابششة إل يكششون أخرى. لن مرة المثال. وللسف هذا النبوة". لكن منهاج

فششي كششان مششن إفاقششة بمقششدار وهششي الوجاود، لهذا والنهائية الخيرة الفاقة
الخير. النزع

فششإن وإل المششة، ومجمششوع الفكششرة مجمششوع فششي النششزول هششذا ثانيهمششا: أن
أو الفكششرة جازئيششة فششي مرة يكون حينا الصعود أو حينا النزول في التوقف
المة. جازئية



بعششد المثششال طريششق عن السوة اتخاذ وهي السنة، هذه من حذر والسلم
دومششا العششودة علششى وشششدد الولى، القرون في قاربها ما أو الحقيقة غياب

فششي نششزول أي واعتششبر الولششى، التطششبيق حقيقششة مششع البيانيششة الحقيقة إلى
الحقيقة. عن وابتعاد الصواب، جاادة عن انحراف المثال

وسلم: عليه الله صلى قوله كثيرة وهي الواضحة التحذيرات هذه ومن
قششوم يجيءا ثم يلونهم، الذين ثم يلونهم، الذين ثم قرني، الناس  - ((خير1

النششاس روايششة: "خيششر شهادته)). وفششي ويمينه يمينه، أحدهم شهادة تسبق
الحششديث فيهششم". وهششذا خيششر ل قوم يجيءا ثم الثالث، ثم الثاني، ثم قرني،

وتحششذيريا، توجايهيششا أمششرا طيششاته فششي يحمششل أنه إل الخبر، بصيغة كان وإن
يتقي. ممن للمسلم وتحذيريا يقتدي، بمن للمسلم توجايهيا

(الجيششل الثششالث القششرن بعد أنه وهو قدمناه الذي للتحذير نموذج والحديث
عششن والقتداءا المتثال صورة لديه تتوقف أن المسلم على ينبغي الثالث)،

هششي ول الفكششرة شششرحا فششي واضحة تكون لن لنها العملية، السوة طريق
صششورة الفكششرة عششن تعطي الحادثة الصور بهذه والخذ تمثلها، في واضحة
البيششان يسششاوي وهششو الصل إلى العودة من بد ل فحينئذ مشوهة أو ناقصة
الول. النموذج إلى مضافا

عضششوا بعششدي، من المهديين الراشدين الخلفاءا وسنة بسنتي  "عليكم– 2
بدعششة وكششل بدعة، محدثة كل فإن المور ومحدثات وإياكم بالنواجاذ، عليها

قششول قيمششة اللششه. فششي رحمششة السششلف. عليهششم خلف عن ضللة". وبعيدا
النششبي علششى قاصششرة الملششة أهششل بإجاماع التشريعية السنة أن إل الصحابي

فممششا بها يقتدى التي السنة أما أحد، فيها يشركه ل وسلم عليه الله صلى
الراشششدون، الخلفششاءا هششم التشريعية للسنة القدوة النموذج أن فيه شك ل

عششن البيان تمثيل في يتعداه ل أن المسلم وعلى عليهم قاصر نموذج وهو
إلششى إشارة الحديث وفي الخر، هذا درجاة بلغت مهما ومثال قدوة طريق

ومحششدثات قششال: "وإيششاكم حيششن القدوة مرتبة إنزال في المهلكة الحوادث
سششتحوي بمجموعهششا أنها شك ول حادثة، صورة العملية فالصورة المور"،

إلششى مضششافا إلششى: البيششان فليرجاع الفوز أراد فمن والنقص، التشويه بعض
الول. النموذج
وتسششمح المششر، هششذا فششي تقششدحا بعضششهم أذهان في العوارض بعض وهناك
الدلششة علششى نتكلششم أن وقبششل للقششدوة، نموذجاششا المتششأخرة المرتبششة بجعششل

فششي البعششض هؤلءا بواعث أن أعلم القوم، هؤلءا يسوقها التي الموضوعية
روحا فقششدان البششواعث هششذه وأهششم نفسششية، بششواعث النمششوذج مرتبششة إنزال

الكسششول المسششلم عششن يسششقط الششذي المريح التقليد في والرغبة التمرد،
عوائشد مخالفششة فشي التضشحية ثمن وتبعة الخروية، المساءالة تبعة الخامل
فتخشرج لعشالم العوام: "قلششدها مقولة رفضوا وإن وإيلفهم. وهؤلءا الناس

عششن يغيششب ل حاضششرا شششعورا يعيشششونها الحقيقششة فششي أنهششم سششالم". إل
أو والحيششاءا، التجديششد زمششرة فششي الدخول عن الناس أبعد وهؤلءا أذهانهم،

والهواءا. العقول دخن من الحق تصفية شعار إلى الولوج
القوم؟: هؤلءا أدلة هي ما والن
كمششا العلمششاءا عوائششد فرضششته قسششم قسششمين، إلى تقسم القوم هؤلءا أدلة

تأصيلها. في وليس الفكرة، دعم في به يسترشد نصي وقسم يزعمون،



الششدوام علششى العلماءا قولهم: إن وهو أدلتهم لجراميز الول: جاامع القسم
مصششدر مشن علمهشا أخشذت جاماعششة أو بفششرد يلتصشق أن العلم اسم رفضوا
أمامهم، الركب على والجلوس العلماءا، أفواه من بد ل بل مباشرة، البيان
شششيءا ول مششافهة، الرجاشال، طريششق عن العلم تواصل أن على يدل وهذا
ذلك. في

هششو القول هذا لن البحث، موضوع عن حيدة يكون أن يعدو ل هذا وقولهم
حششول يششدور والختلف وعليهششا، حولهششا والخصومة تراثية، حجة البداية في

السششنة فششي وجاد قيل الذي هذا أن هو الخر والمر والتاريخ، التراث حجية
تتخششذهم رجاششال، طائفششة لكششل ويصششير يصششبح حين خاصة ويبدده، ينقضه ما

النشور ومنبشع محيشاهم، على الهدى مجرى أن وتزعم وأئمة، قدوة الطائفة
وهو: البيان الصل إلى بالعودة الفتن علئق قطع من بد فل أفواههم، من

الول. النموذج إلى مضافا
والمثششل الشخوص إلى النظر دون الورق إلى العودة مدحت التي والسنة

عليششه اللششه صششلى قششوله هششي السششنة هششذه الفريق، هذا لحجة القاطعة هي
إيمانششا؟. قششالوا: الملئكششة، إليكم أعجب الخلق يوما: ((أي لصحابه وسلم

ل قششال: وكيششف ربهششم؟. قششالوا: النبيششاءا، عنششد وهششم يؤمنون ل قال: وكيف
بين وأنا تؤمنون ل فقال: وكيف الوحي؟. قالوا: نحن، يأتيهم وهم يؤمنون

بعششدكم مششن يششأتون اللششه؟. قششال: قششوم رسششول يششا أظهركم؟. قالوا: فمششن
بها)). يؤمنون صحفا يجدون

يؤمنون لوحين بين كتاب يأتيهم بعدكم، من قوم ألفاظه: ((بل بعض وفي
أجارأ)). منكم أعظم أولئك فيه، بما ويعملون به،

أفضششل فهششؤلءا فيه، بما فيعملون المعلق الورق آخر: ((يجدون لفظ وفي
1إيمانا)). اليمان أهل

جاعششل بششل المعلششق، الششورق طريق عن العلم أخذ يمدحا بوضوحه فالحديث
يششدل وهذا إيمانا، اليمان أهل وأفضل أجارا، الناس أعظم هم القوم هؤلءا
الحاملششة الفاسششدة النماذج وسقوط الزمان، اختلف عند العصمة أن على
هششؤلءا يضششر ولن الورق، إلى العودة هو وبهتانا، زورا والعلماءا العلم لسم

عششن أحششد يعششدل ل فششإنه وعمرو زيد ورأي وعلن، فلن ) قول (المتمردين
قششال كمششا فاسششد غششرض أو عجز أو لجهل إل البدعية إلى الشرعية الطرق

- وهششو المعلششق الورق طريق عن العلم أخذ وهو الطريق، وهذا تيمية، ابن
التششابع ذهششن إلششى تقفششز أن مششن العششالم زلة يمنع الذي - هو شرعي طريق

والدين. العصمة اسم تحت فتستقر
دون بالوسششائل والنشششغال المقاصششد، تحقيششق دومششا الوسائل من والقصد

كلششه، دلششك في والصل والضعف، العي أهل سبيل هو المقاصد إلى النظر
حفشظ علشى الوائشل فحشرص هشو، كما أبلجا الحق تحصيل الطلب ومقصد

دروا ومششا والمششر، الحششال هششذا حششول شششروط لوضششع دفعهششم الصششل هششذا
البيان. من بد ل فكان الزمان هذا جاهلة مع بمصيبتنا

المتششأخرين لئمتهششم المتششأخرة العصششور فششي التقليد أهل به يحتج مما وإن
لكششل «آخششر:  لفظ  وله» سابق قرن لكل «وسلم:  عليه الله صلى قوله
الحليششة، فششي نعيششم أبششو رواه صششحيح حديث  وهو» سابقون أمتي من قرن
رضششي عمششر ابن حديث من والثاني عنه، الله رضي أنس حديث من الول
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فششي ودوامششه الخير بقاءا على تدل التي وغيرها الحاديث عنهما. وهذه الله
الششدين، هذا بحفظ تكفل تعالى الله وأن وسلم، عليه الله صلى محمد أمة
بذلك، البشارة إل أبدا تعني ل له، وفية الحق أهل من طوائف ستبقى وأنه
مششن مرتبششة لي فليسششت القششدوة النمششوذج واتباع بالهدي القتداءا أمر وأما

ذلششك إلششى النظر ودوام الول، والجيل الولى للمرتبة إل المة هذه مراتب
الزلششل، مششن يمنششع وهششو والعثششار، الوقوع من يمنع الصالح الصادق النموذج

تمثششل ل قاصششرة صششور إل عاليششة رفيعششة كانت وإن الحادثة الصور تلك وما
الخيششر اجاتماع عدم العثار هذا أسباب من ولعل وحقيقتها، بتمامها الصورة

ليتضششح المثلششة لكششم أضرب أنذا وها الول، الجيل في اجاتمع كما جايل في
البيان:

أئمششة سششير طياتها في تجمع كتب تأليف على الوائل العلم أهل بعض درج
وبعضششهم والتقششوى، الصششلحا هو لهؤلءا الجامع الخيط جاعل فبعضها أعلم،
والششرأي، الفقه جاعله وبعضهم والقتال، والشجاعة الجهاد الخيط: هو جاعل

السششير هششذه في التقاسيم تنوعت وهكذا والرواية، الحديث جاعله وبعضهم
(الششرواة) بعشض المتشأخرة. وكشان العصششور فشي القدوة النماذج عرض في

العتششدال حششد عششن بهششم يخششرج حششتى العلم هششؤلءا صششفات ذكششر في يبالغ
فشي والوليشاءا. كمشا الصشفياءا طبقشات كتب في المتأخر قرأ فلو البشري،

الصششفياءا". وطبقششات الوليششاءا الصششفهاني: "حليششة نعيششم أبششي المام كتاب
الولياءا من ولي فهذا العجاب، العجب فيها لرأى الولياءا هؤلءا من نموذجاا

فششي المطبششخ وآنية بيته، جادران معه سبحت تعالى الله فذكر بيته دخل إذا
يششرى آخششر ولششي وهذا حضر، من كل يسمعها حتى فراشه معه وسبح بيته،
يتششورع آخر ولي وهذا الوضوءا، ماءا قطر مع تتساقط وهي ذنوبه عينيه بأم
مششن إل الكل ويأبى منه يشتري أن ويرفض السوق، في حضر ما أكل عن

وغيششره يضششحك، ل وولي ينام، ل وآخر يتزوج، لم ولي وهذا والخلءا، القفار
حقيقة عن أبدا تعبر ل التي الحادثة الصور من وغيرها السماءا إلى ينظر ل

بخيششالت يصششاب النمششاذج هششذه وقششارئ الصششحيح، واقعه عن ول الذين هذا
السعي دائم يجعله: إما (الولي) مما النموذج عن ذهنه في تستقر وأوهام

هششذه بلششوغ مششن يششأس فششي وإمششا يصششل، ولششن المراتششب، هذه إلى للوصول
العمل. وترك القعود هي والنتيجة المرتبة،
(مششن النمششاذج هششذه مششن كششثيرا أن المتأخر: وهششي بها يصاب أخرى وطامة
فششي والصششلحا الوليششة جاششانب فششي معظمة ممدوحة الولياءا) يراها طبقات

أخبارا فيها ممحصة. رأى أخرى. ناقدة كتب على اطلع فإذا بعضهم، كتب
مثل قرأنششا فلششو والغفلششة، الحماقششات أنششواع بأشد وتقذفه الولي، هذا تزري

الوليششة بششاب فششي الولي عيسى) فهو بن (طيفور البسطامي يزيد أبي عن
أنه حتى الدوام على نفسه يجاهد وهو العارفين، بسلطان يسمى أنه حتى
آخر موطن في ). ثم10/36( سنة. الحلية ثلثين المجاهدة في عملت قال
إل الجبششة في و"ما يقول: سبحاني"، فهو الصوفية زنادقة من أنه عنه تقرأ

بلعتهششا، وإل لهلهششا فداءا اجاعلني وأقول غدا إليها النار؟! لستندن ما الله"،
خششاطبهم المحششدثون؟! إن الششدنيا. مششا أهششل ومراد صبيان، الجنة؟! لعبة ما

للذهبي العتدال الرب.ا.هش. ميزان عن القلب خاطبنا فقد رجال عن رجال
ولي. ول عارف كلم ل زنديق كلم فهذا )،2/246(



فأهل وتعظيمهم، رجاالهم مدحا في قوم كل جارى المنوال هذا على وهكذا
الششتي الخبششار عنهم فيسوقون أئمتهم تعظيم في يبالغون والرواة الحديث

فششي تعششالى اللششه رحمهششم البخششاري المششام عن بعضهم ذكر مثلما تعقل، ل
البغششدادي: "فششإنهم الخطيششب بغششداد. قششال فششي عليششه الحاديث قلب قصة

متونهششا حديث. فقلبوا مائة إلى بغداد) وعمدوا في الحديث (أهل اجاتمعوا
ودفعوهششا لخششر لمتششن هذا وإسناد آخر، لسناد هذا متن وجاعلوا وأسانيدها،

إسششناده، إلششى حششديث كل رد قرأها الرواية: فلما أنفس. تقول عشرة إلى
وركبششوه، قلبشوه ممشا واحشد موضششع عليشه يشرج ولششم متنششه، إلى إسناد وكل

تصششح، ل قصششة الشأن". وهششي هذا في منزلته وعرفوا جادا، عندهم فعظم
تعالى. الله رحمه الذهبي المام صحتها عدم إلى ونبه

الرجاششل: (كششل عششن قششولهم رجاششالهم فششي الحديث أهل مبالغات من وكذلك
مششدحا فششي ترديدها كثر العبارة بحديث). وهذه فليس فلن يعرفه ل حديث
تعششالى اللششه رحمششه الشافعي المام فإن أبدا، يقع ل وهذا المحدثين، بعض

:139 ص وقششال القششول، هششذا خطششأ "الرسششالة" إلششى العظيششم كتابه في نبه
أهششل عنششد بالسششنة كششالعلم العششرب العششرب) عنششد لسششان (أي بششه "والعلششم

شيءا". عليه منها يذهب فلم السنن جامع رجال نعلم الفقه... ل
ل رحششل فهو المقتدى، النموذج هو للحديث المتفرغ المحدث نموذج وصار

أبو المام فهذا السانيد، وجامع الرواية إل هم من له وليس شاغلة، تشغله
علششم علششى حريصششا كششان تعالى، الله رحمة البغدادى) عليه ( الخطيب بكر

1يطالعه. جازءا يده وفي الطريق في يمشي وكان الحديث،

مششا العاليششة الهمششة هذه ولول تعالى، الله عند محبوب بل مشروع نهم وهو
البغششدادي الخطيششب بكر أبو السؤال: هل ولكن تعالى، الله دين إلينا وصل

المصششائب بالمسششلمين وقعششت إذا وهل زمان؟ كل في المسلم نموذج هو
يخرجاششوا أن لهششم يكششن لم واجاب، جاميعهم المسلمين على ووجاب والرزايا

تعالى؟. الله رحمه الخطيب مثال عن
الصششليبية، الحششروب وقششت الغزالششي حامد أبو صنع كما نصنع أن علينا وهل

اسششم لششذكر متفششرغ وهششو الطششوال السنين المقدس بيت في اعتزل عندما
يششذوقون والمسششلمون والجششذبه، العرفان لحظة إلى للوصول المفرد الله

الكفرة؟!. الصليبيين يد على البليا أقصى
مشششوهة صششورة ذهنششه فششي يسششتقر السششير هششذه المرءا يقرأ عندما وكذلك

حركتهششم فششي للبشششر الصششحيحة الحيششاة سششير لششك تكشششف ول وقاصششرة،
له، المترجام شخصية من تريد ما على أخبارها في تقتصر لنها ومعيشتهم

يأكششل كان مثل: كيف سألت فلو العبادة إل أخباره من لك تساق ل فالعابد
كششان وهششل وأبنششاءاه؟ زوجاتششه يعاشششر كشان وهششل تششزوج؟ وهششل الرجال؟ هذا

ل أمشور وهشي أحشدا؟ خاصششم وهشل بضاعته؟ سعر في ماكس وهل يتاجار؟
سششير فششي تششذكر ل وهي كان، من كائنا إنسان بشرية منهما تخلو أن يمكن
إلششى عششدنا لششو لششذكرها. ولكننششا قيمششة ول بشششيءا، ليست لنها الئمة هؤلءا

وإلشى وسشلم، عليشه اللشه صشلى اللشه رسشول أصشحاب وهم الول النموذج
المبالغششة عليها غلب التي المتأخرين تراجام وليست لهم الحقيقية التراجام

الحقيقية الصورة وهي النسان، لحركة الحقيقية الصورة لرأينا والتهويل،
الصحيح. السلم لمثال
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صششلى الله رسول إمامهم - وأخبار عنهم الله - رضي أخبارهم سيقت وقد
ديششن، لنهششا جاامعششا ومثششال حقيقيششة، بشرية من فيما ما مع وسلم عليه الله

لهششا مكان ل التي التهويلت ترى ل فحينئذ ومكان، زمان لكل تشريع وهي
هنششاك وليششس أبششدا، يضحك ل الذي الصحابي هناك فليس البشر، حياة في

حيششاة المعششتزل الصششحابي هناك وليس أبدا، أحدا يخاصم ل الذي الصحابي
صششخب فيهششا يوجاششد ل الموت) الششتي (مدينة هناك وليس وحركتهم، الناس

صششخبها بكششل الحيششاة تششرى بل الحقوق، ومنازعة الباعة وخصومة السواق
وشششهوات. ورغبات نوازع من فيها بما النسان بشرية وترى حركتها، وكل
الحقيقيششة الحيششاة لرأيششت مسششلم وصحيح البخاري المام صحيح قرأت فلو

يطبق. عندما وللسلم النموذجاي، للنسان الواضح الحقيقي والنموذج
بصششورة المجاهششدين جاهششاد وتششرى صششحيحة بصششورة العباد عبادة ترى حينها
فيهششا تششرى الصششحابة، عبششادة مششن فيششه ومششا المسجد ترى حين فأنت صحيحة،

بالنعال. ويتضاربون بل ويختصمون، ويتسامرون يضحكون بشرا
فهشم حقيقيششة، ببششرية القششوم شششجاعة تشرى المجاهششدين تششرى حين وأنت
المقاتششل هششرب ربمششا وهششم اللششم، مششن أحدهم ويصرخأ يصابون، حين يتألمون

يغنمششون هششم ثششم يغلبهششا، وقششد تغلبششه قششد بشششرية نفسششا يصششارع فهششو منهششم
ويختصششمون ويشترون يبيعون وهم أصواتهم، وتعلو الغنيمة على فيختصمون
(كلمششات الكلمششات أحششدهم فششم من تخرج وقد لهم، يحكم من إلى ويحتاجاون

يكلششم ل أن منهششم الواحششد يحلششف حششتى يتنازعون وقد الخصومة)، حين البشر
لخيه. مخاصم وهو أحدهم مات ربما بل صاحبه،
وهششي زوجاتششه يشششتهي فهششذا حقيقيششة، حركة في بيته في الزوج ترى وأنت

كلششه ذلششك مششع وهششم أولده، يششداعب وهششذا زوجاتششه، يضرب وهذا تصلي، قائمة
الحقيقيششة، والبشرية الصحيح للسلم الحقيقي النموذج تعالى. إنه الله أولياءا

غيرهم. في والنخالة حقا، الله أولياءا هم

والتقليد: السلفية
علششى لله نعمة أعظم يعطل أنه ويكفي وجاه، كل من شرا التقليد كان لما
سششبيل فششإن غيششره، عششن النسان به يتميز الذي العقل نور إطفاءا وهي عباده،

طريششق عششن إمششاتته، ثششم أتبششاعه، نفششوس فششي الحق دور تحجيم في الشيطان
منهمششا، وسششلم عليششه اللششه صششلى الله رسول استعاذ اللذان والكسل الخمول
البحششث، روحا المة في أحيت التي للقواعد إحياءا أصلها في السلفية والدعوة
أن ينبغششي وهكششذا المبششدع، والنظششر البنششاءا عوامششل المششة نفششوس في وفجرت

والتشششويه، الششدخن عوامششل مششن عليها المحافظة أصحابها على ويجب تكون،
الفاسشدة، الششوائب من وتجريده العلمي المنهج إحياءا هي السلفية فالدعوة

لسششتقلل المعوقششة الرادة لغلل تحطيششم كششذلك وهششي الدخيلششة، والعوامششل
الظششن مششن المرءا يحمي العلمي، المنهج فتجريد والنظر، البحث في النسان
الهششوى، فششي الوقششوع من المرءا يمنع الرادة وتحرير الكاذب، والوهم الفاسد،
ن، الكسشل هشو التقليشد أهشل في والهوى ربشط إلشى يشدفعهم الشذي وهشو الم
جاششع وقششد ومجاهششدة، تمحيششص دون غيرهم أيدي في واطمئنان بدعة عقولهم

رسشول بشه بعث الذي الحق مقابل وجاعلهما آية، في والهوى الظن تعالى الله
ومصا الظصصن إل يتبعصون إنتعششالى: { اللششه قال وسلم عليه الله صلى الله

}.الهدى ربهم من جاءهم ولقد النفس، تهوى



اتقششومعو الظششن، أوهششام بتحطيششم قششوة بكششل السششلفية الدعوة بدأت وقد
النششص مششن قريبششا العلمششي التحقيششق ردبششوا تأفنششش أمرهششا، بدايششة في الهوى

ةالغششار تلششو الغششارة وشنت الواهمة، والجاتهادات الراءا عن وبعيدا المعصوم،
يالعلمشش المنهششج إحيششاءا يةعمل وبدأت والمذهبية والعصبية التقليد معاقل على
حقيششقتك المتقششدمين، عنششد بحثششت قششد أغلبهششا لمسششائل تطبيقششات صورة على

ومسشائلها، والزكشاة ومسشائله، الحشج حقيقة وكذلك الصحيحة، النبوية الصلة
عليششه اللششه صششلى اللششه رسششول حديث يقرأ المرءا وبدأ بها، يتعلق وما زئوالجنا
بششه دافششع ممشا وكششان الشششرعي، لحكششما أخششذ في يتعامل مباشرة ومنه وسلم
مششن السششلفية خصششوم هششمتا حيششن الجاتهششادات، هششذه السششلفية مشششايخ بعششض

(السششلفيين) أن الجششدد المجتهششدين هششؤلءا علششى أن والمتعصششبين المششذهبيين
للنششوازل، الحكششام إعطاءا في ويجتهدوا الحادثة، الجديدة لمسائلا في يبحثوا

ا. كششانثششبح أشششبعت تيالشش للمسششائل جاهششودهم ويصرفوا م،نهأذها يتعبوا نأ ل
والبحششث الجاتهاد في نتمرن يقول: إننا النتقادات هذه على السلفيين جاواب
إلششى الوصششول فششي نششترقى خللها من تيوال الولى المسائل هذه في يالعلم

الحكام. ودقائق المسائل عظائم
تطبيقششات العمششال هششذه أن اعششتراف وهششو صششحيح، يمنطقشش جاششواب وهذا
الطلب. منتهى ول النهاية وليست مرحلية
وأسششقطوا المذهبيششة، الكتششب علششى الموفقششة غاراتهم السلفيون شن وقد

يوهشش المعصششوم الششدليل تملششك ل الكتب هذه أن للناس كشفوا حين عصمتها
عرضششة هم بل أنفسهم، في العصمة يملكون ل رجاال، وأقوال آراءا أغلبها في

عشن المجششرد والفقششه الراءا كتششب عن العلم طالب عرضأف ،أوالخط للصواب
كتششب إلششى أو النصششوص، كتششب إلششى وعقولهم مهقلوب يوجاهون وبدأوا الدليل،

مششن الهداف سابتاك نحو المعارك من صور تأوبد بالدليل، المشبعة الفقه
يقيششم المجتهششد الشششباب وبششدأ وغيرها، المسائل هذه في المتناقضة الطراف
يالسششلف المنهششج لتحقيششق ات واللقششاءا والجلسششات المسششاجاد فششي المعششارك
الهششداف، مشن الكششثير وغنشم المكاسششب، مشن ريالكشث له تحقق حتى الصحيح،

اد حتى المساجاد في الحامية المناقشات طريق عن تحققت مكاسب يوه ك
والرمششي بالتهم والتقاذف الصوات رفع من عقباه يحمد ل ما إلى يصل المر

علميششة أبحاثششا حششوت كتششب قششتقتح وكششذلك العلمششاءا، احششترام وعششدم بالجهل
للدليل. المصاحبة الجاتهادات أو الحاديث، من إل مجردة
علمششات وبششدأت ووجاششودا مكانا القديم الجديد التيار هذا أوجاد النهاية وفي

الششدور نهايششة فششي النتكاسششة فبششدأت ونفسه، عقله في تستقر والغرور الزهو
الجديد؟. التيار لهذا حدث الذي الحي. فما الوليد لهذا الول

يوميششة لمسششائل طرحششه خلل من بالنص المسلم يربط أن الوليد هذا أراد
عليششه اللششه صششلى الرسششول صلة صفة فهناك دوما، معها ويتعامل عليه ملحة
أحكششام وهنششاك الحششج، أحكام وهناك الجنائز، أحكام وهناك تراها، كأنك وسلم

معششه ليتعامششل النششص إحيششاءا أرادت كتششب  وهششي..وهنششاك.. وهنششاك المولششود،
ولعوامل وشوق، بلهف عليها المسلم الشباب قبلأ إن وما مباشرة، المسلم

المغششانم بعض نييج بتالك هذه في المشاركين من البعض كان سننية قدرية
الكششل) أجاششل مششن شششكل (تغيير الخصوم اتهام يف المتبعة وللقاعدة المادية،

الجديششدة، المذهبية الكتب فظهرت مهدها، في ماتت أن لبثت ما الفكرة فإن



صششار وسششلم عليششه الله صلى الرسول صلة صفة فكتاب المتطورة والعصبية
.وسلم عليه الله صلى الرسول صلة صفة مختصر

يالحششديث النص ذكر على القتصار هو إنما المختصر أن سلفي يتوهم قد و
الذاتيششة والششرؤى الخاصششة الجاتهششادات ذكششر غيششر مششن يأ زيادة، وبدون فقط،
علششى والبقاءا المعصوم النص إزالة هو المختصر كان فقد ظنهم، خاب ولكن
هذا؟ فعلتم لم سائل سأل ولما خاصة، واجاتهادات ذاتية رؤى خلصة هو متن
إلششى الفقششه ولتقريب يعنيهم، ل بما العوام نشغل ل أن أجال الجواب: من كان

صله.أو الكتاب أم إلى رجاعفلي الدليل معرفة أراد ومن الناس، غمار
السششلفية وغيرهششا. وعششادت الجنششائز حكششامأك الخرى الكتب صنعت وهكذا

وتقليدا. مذهبية
مششامإفال الوائششل، التقليد أهل حجج بعينها يه يه قيلت التي الحجج وهذه

كتششاب "الم" وهششو القيم كتابه ألف حين الشافعي إدريس بن مدمح يالسلف
اسششتنباط ومششن حششديث تصششحيح مششن مششامإال واجاتهششادات للنششص جاششامع فقهششي
يعلقششون تلميششذه وبششدأ التقليششد، عن أتباعه ينهى كان عظيم إمام وهو مسألة،

نشششط مششامإال وفششاة مششن ثلتة أو طورين وبعد وينقصون، ويزيدون ابهتك على
اجاتهششدوا أن إل منهششم كششان فمششا للعششوام، الشششافعي فقششه بتقريب أتباعه بعض

للنششاس وقششالوا الدلة وأزالوا مام،لا نصوص على أبقوا نأب الكتب فاختصروا
وهششو الشششافعي، مذهب تشكل هذا ضوءا وعلى د،يالجد المذهب أتباع قاله ما

بل رأيششه يكتبششوا أن زمانه في استشير ولو التقليد، عن الناس نهي في هو من
مششذهب ومثششل وصششنيعهم، فعلهششم ضششلل لهششم ولششبين غضششبا، لستشششاط دليل

ومششالكي حنفششي مششن الخششرى الفقهيششة المششذاهب مششن كثير تشكلت الشافعي
المقيتششة بالصششورة مذاهبهم تشكلت حال كل على وهم ذلك، غير إلى وحنبلي

مششذهبيتنا ولكششن لهششم، المباشششرين متهتلمششذ وفششاة بعششد زمششاجاو وفششاتهم، بعششد
ومشايخنا. أئمتنا عصر في تشكلت المعاصرة

الئمششة نحششو الشششباب نفششوس مششن الباطلششة التقششديس صورة سقطت ولما
المر من فصار ويصيبون، يخطئون بشر، مقولة: أنهم نفوسهم في وغرست
وبحثهششا علميششة لةأمسشش أتقن مبتدئا طالبا تجد نأ المألوفة والمشاهد المعتاد،

بكششل فيعلششن الئمششة، مششن غيششره وأ حنيفششة أبششي خطششأ شششفتيك أن مقبول بحثا
نإ رتنكشش ل صششورة يوهشش لة،أالمسشش هذه في أأخط الحنفية مذهب أن صراحة
جاديششدة قداسششة صششنعت الجديششدة مششذهبيتنا ولكششن صحيحة، سوق على قامت
نأ منششه يتششاب ل الششذي والذنب يغفر، ل يالذ الجرم من وصار محدثين، لئمة

عليه. ترد أن أو الشيخ، حمى من تقترب
الربعششة المذاهب دائرة خارج الفقه تعمم أن الولى السلفية جااهدت وقد
هششلأ رأي أو الظششاهري حزم ابن رأي المرءا يذكر أن وسماته العلم من فصار

عشن نخشرج أن علينشا بونأيش الجشدد عباقرتنا ولكن ومسلم، كالبخاري الحديث
عمششائم تحششت مششن خششرج إذا إل يحششترم قششول ول يقبششل رأي فل الربعششة، لفششظ

ثششم ةثششثل أو اثنيششن علشى يتفقششون قششد أربعششة، "السششلفيين" وعششددهم الشششيوخأ
الرادة تحريششر أمششا والتقليششد، الظششن أمر من كان ما الباقي. هذا في يختلفون

آخر. مجال فلها



العلمصصانيين بيصصن الصصديني الخطصصاب تطوير دعوى
والرائيين:

والعلقة نفسية، وأمراض ذهنية أمراض فيها متناأ أن ندرك يسيرة بنظرة
ا للرتقشاءا الخشر المشرض يشدفع مشرض كشل ومطشردة، تضشامنية ةعلقش بينهم
صششورة علششى الهششوى هششذا يششبرر والعقششل بششالهوى، العقل تمد النفس ،ةوالتنمي
يتبعصصون إن{ والهششوى هما: الظششنؤومنش والبحث، العلم ةسم تحمل أفكار

،}الهصدى ربهصم مصن جصاءهم ولقصد النفصس، تهصوى وما الظن إل
الغريششب لكششن الفكريششة، المراض جاذور نفسها هي النفسية المراض وجاذور

وطششرق جاديششدة لمناهششج بحاجاششة المششة أن الدعوى هو المراض هذه سبب أن
تطشوير يتشم الخطشاب تطشوير دعشوى الخارجايين. وتحت الخصوم لصد جاديدة

ل اجاديششد شششيئا يصششبح أي نالششدي فيتجششدد المضششمون)، حششرف (أي المضششمون
الوائل. يعرفه

: الديني؟      الخطاب تطوير دعوى نشأت كيف

قاومتهششا وقششد ضششللية، بدعيششة مفششاهيم مريرت في سبقت تجربة أمام نحن
أن يومششا ذكرهششا على أتين قد لسباب استطاعت ولكنها مقاومة أحسن المة

الصافي. للسلم وداعية كممثلة داخله في وتستقر السور تقتحم
محاولششة مششن ومششا ا،يششحتم ارتباطا الخطاب بطريقة مرتبط الدين ونممض

بالفعل) حشرف (ويقع القصد ويكون إل الخطاب لتطوير الهواءا أهل بها يقوم
مفششاهيمه عششن الششدين لحششرف محاولششة من وما الصحيحة، يمههمفا عن الدين

وبنى جاديدة ألفاظ استخدام إلى النحراف هذا أصحاب ويضطر لإ الصحيحة
التقدمية راية الهواءا أصحاب يرفع التحريف مسيرة وخلل ،نيالدي للخطاب

والتزمت. والحشوية الرجاعية بألقاب خصومهم وينبزون والعقلنية
وتتبششاين مراتبهششم تتفششاوت البششاب هذا في الهواءا أهل أن من الرغم وعلى
بيشن جاديشدة بدعشة وتسشيير جاديدا، فقها ينشئ أن يريد أغلبهم أن إل درجااتهم

المسلمين.
والثششر) الحششديث أهل هم هنا (والخصوم الخصوم نبز من تتفاوت مراتبهم

السلمية. بالرثوذكسية تسميتهم درجاة إلى الفقهية، بالعقلية
امتششداد لهششم بششل هششذا، يومنششا فششي نابتششة بدعة ليسوا هؤلءا الهواءا أصحاب

ل خبيثششة دعشوى يهش البشداع ودعششوى مضششت هجريششة ) سنة1200( منذ نيزم
والتضليل. الكذب على قائمة هي بل ا،له جاذور

لهششأ أن ذلششك مششن وقصششدهم بالحشششوية، الحديث أهل يسمون فالمعتزلة
دور وهششو والتبششاع التقليششد دورهششم بششل النص، في عقولهم يعملون ل الحديث
سششفلة (أي وغششثراءا غثششاءا كذلك الناس. وسموهم من العقول وضعاف العوام

هششم وماتريديششة. أمششا أشششاعرة مششن المتكلمششون المعتزلششة قلششد الناس). وكششذا
الحكمششة هششلأو والتوحيششد، دلعال كأهل الرنانة اللقاب بأردية يتقنعون فذهبوا

المور. ومآلت الشريعة، بمقاصد الناس وأبصر والنظر،
ولكنهششم هششذا، عصششرنا فششي شك ول واقع فهو عنه تكلمنا الذي تفاوتهم أما
ويششأنفون المور، مع التعامل في الفقهية الذهنية تحطيم على مجمعون كلهم

والنظر. البحث في السلفية الطرق تنهج التي الصولية البحاث من



الرديششة الهششواءا في النزلق من المرءا يتحم يالت هي الفقهية العقلية إن
وجاششود دعششوى تحششت أو الششديني، بطششاخال وتجديششد ثلبحششا حريششة دعوى تحت

الفكرية. النظر وجاهات اختلف
أن نتششذكر أن علينا نإف الخبيثة الطريقة هذه على المثلة أضرب أن وقبل

وبالتالي الخطاب تجديد - وهو المطلب ذاهب قيامهم أن يزعمون القوم لءاؤه
وآليششة قششوة إسششلمال إعطاءا على الشديد لحرصهم وه - إنما المضمون تجديد
المبتدعششة حسششم العششاتي. لقششد التغريششي المششد أمششام الوقوف لتستطيع جاديدة
موافقششة دعششوى تحششت موالمزعشش التطششور وهششذا البتششداع هذا لنفسهم الوائل

صششلحية من اهتزاز العوام عقول في أينش ل حتى اليونانية، للحكمة الشريعة
مقولتها. وصواب الشريعة

العلمششانيون يطلقششه اصششطلحا (وهششو ائعششةلما العلمانيششة مششن يمتششد التفاوت
مثششل مقدسششة مرجاعية خلل من للعلمانية يرالتبر يرفضون والذين الملحدون

،امسششتقل نسششانإال هششو عنششدهم العلمانيششة مرجاعيششة وإنمششا والسششنة، نآالقششر
لهششا ونجششويحت للعلمانيششة يششبررون الششذين ائعةلما بالعلمانية عندهم والمقصود

مششن طائششل كششم قيششده فششي يششدخل السششاس والششتراث) وهششذا والسنة بالكتاب
رأسهم: م) وعلىهيسمو أن للناس يحلو (كما والمفكرين المثقفين

1 - "مششن كتششابه وانظششر والتجديششد، الششتراث : ومشششروعهحنفي حسن 
الثورة". إلى العقيدة

العقل ويقصد العربي العقل نقد شروعهم: والجابري عابد محمد - 2
.يالسلم

.يالسلم العقل نقد : ومشروعهأركون محمد - 3
الكثير. وغيرهم

مشن رائيششةلا (المائعششة!) إلششى العلمانيششة مششن يمتششد كششذلك التفاوت إن قلنا
أمثال: المتميعين فقهائه وبعض السلم مفكري

الغنوشي.  - راشد1
ر.يالكث وغيرهم يالغزال  - محمد3. يالتراب  - حسن2

والجهاديششة السششلفية مسميات إلى المنتسبين بعض إلى الثر هذا يصل بل
الفقهيششة، بالعقليششة ويستهزئ حايقد من المسميات هذه في نشأ فقد وغيرها،
والتحليل. ميالعل ثالبح في السلفية ةيوالمنهج
المجششانيق نصششب الظششرف هششذا فششي جاششدا الهامششة المشاريع من يكون وقد
أفكارهم مآلت وكشف حصونهم، ودك المبتدعة هؤلءا لغزو الجيوش وتجهيز

أسلفنا. فعل كما خاسئة مهزومة جاحورها لىإ اتهإعاد أجال من وضللها،
لخطششاب تششوفيقهم عششدم أهمهششا ومن النصر أسباب فقدوا هؤلءا أن صحيح

فبقي الصالح والسلف النبوية والسنة الكريم القرآن طريقة يه كما الفطرة
علششى والتششأثير الشششعوب حركششة مسششتوى إلى لزين ل أكاديميا نخبويا خطابهم
بعششض أذهششان في عالقة ستبقى تيال آثاره في تكمن خطورته أن إل النسان

هششؤلءا لنصششر تتهيششأ القادمششة لششةحالمر يجعششل ممششا السششلمية الحركششات قششادة
السششاحة كسششب فششي القششدماءا المتكلمون انتصر كما الجدد. وذلك المتكلمين

صالحهم. إلى
ن وخرجاشوا ذريعشا، فششل المعتزلة فشل لقد السشنة أهشل مشع المعركشة م
اق يلشوحا ءايشش إل منشه يبشق لم تراثهم أن حتى ينحن بخفي فشي الوششم يكب
المقششالت كتششب حفظششت يالششت إل وأفكارهم متهكلما من يبق ولم اليد، ظاهر



من جاماعة مع تطورت مناهجهمو وطروحاتهم المعتزلة أفكار ولكن والفرق،
أصششابت كمششا أفكارهششا مششن وأصششابوا نفثاتهششا بعششض منهششا تشربوا إذ المبتدعة،

والماتريدية، والشاعرة الكلبية من بالمتكلمين يسمى ما أفنش منهم الفكار
هششؤلءا اسششتطاع الغنوصششي الصششوفي الفكششر مششع والتحششالف الجهد من وبقليل

السياسششية والسششاحة يالسششلم اجتالن على سيطرتهم يحكموا أن المتكلمون
السلمي. العالم في والمنهجية

صششفوان بششن والجهششم عبيششد بششن عمششرو أن صششحيح نقششول أوضششح وبصششورة
المعتزلششة مشششايخ مششن وغيرهم الجبائي علي وأبا الجبائي هاشم وأبا والغزال

بعدهم جااءا لمن المهمة وسهلوا الطريق، مهدوا ولكن المة، قيادة يتقلدوا لم
مششن المعتزلششة أفششراخأ (أي المخششانيث هششؤلءا صششار حششتى المعتزلششة، أفراخأ من

أن لنششا وبالتششالي أمتنششا، تاريششخ في والفهم الفقه قادة وماتريدية) هم أشاعرة
لقيششادة المششائعين العلمششانيين تقلششد مششن خوفنششا عدم مع التحذير صرخة قلنط

مششن التحششذير صششرخة ولكششن البلد، فششي السلمية والتيارات المسلم الشباب
والمستقبل. الحاضر الزمن في القيادة لهذه ومخانيثهم أفراخهم يتول

المسششلم، الشششباب وبطششءا وبقششوة يغششزو بدأ الفكار هذه أثار بعض نرى إننا
حلل، الصششارم: هششذا الفقهششي الخطششاب احتقششار صششورة على مظاهره وبدأت

بالتفكير والسماحا النظر، وجاهات احترام وهي جاديدة دعوى إلى حرام، وهذا
المقدسات. وفي الحدود أبعد إلى

الرائصصي ينالعلمصصا باالخطصص حضصصارية دعصصوى
الثري: السلفي باطلخا وتخلف

بششالتخلف، يالسششلف والخطششاب الفقهيششة العقلية ينبز الشباب بعض بدأ لقد
نتذكر أن علينا يوافقه. لكن ول العصر هذا يلئم ول حضاري، غير ابطخ وأنه

الششدين لهذا يحفظ يالذ هو يالفقه الخطاب أن يوه جادا ومهمة مهمة نقطة
هذا حقيقة فيه فظل - وكل فيه ثنية كل في - بل ثناياه في يحمل لنه جاوهره
الخطششاب هششذا من القصد وأن لعبيده، الرب خطاب هو الدين هذا وأن الدين،

يصششنع مششا لقأ وإن يا،إسلم تدينا متدينا يصبح نأب العبد، في الدين تحقيق هو
هششذا ويظهششر إسششلميا، تفكيششرا مفكششرا لجار المنحششرف يالبششدع الخطششاب هذا

لءاؤلهشش نموذجايششة صششورة إلششى نظششرت فلششو ومثليششن، شخصششيتين نبيشش واضششحا
داخششل إسلمبال يالعلم اللتزام عن الحديث مجرد أن لرأيت الجدد المبتدعة

كالعقاد يإسلمال الفكر التجار من رجال وإن والطرافة، النكتة حديث في
أن عليششك مثششال وهششو الجمعششة، صششلة وقششت السششبوعية نششدوته يعقد كان مثل

لمبال المفكريشن هشؤلءا الشتزام مقشدار لتعلشم اليشام هشذه بعششرة تضربه إس
وتشريعاته.

حقيقتششه مششن إسششلمال إفششراغ منششه القصششد المزعششوم يارضششالح الخطششاب
الحضاري الخطاب له، ويخضعوا أمره، ليمتثلوا للناس جااءا دين وأنه وجاوهره
ممتعششة أفكششار صششورة علشى الحضاري بالسلم منتؤ شخوصا يصنع المزعوم
وأحاديثنا. وندواتنا سهراتنا في نتداولها
الفقششه عششن الحششديث احتقششار مششن برأسششها تطششل الخبششث بششذرة بششدأت لقششد

الحششديث إلى العمل، وهو الفطري النسان يهم الذي المجال وعن وأحكامه،
العمل. بعد كان إذا مشروعة متعة كونه سوى فيه فائدة ل عما



امإال ألشف وقشد عمشل، يتبعشه ل مشا الحشديث من يكرهون كانوا أئمتنا إن م
السششلف كششره العمششل". وقششد العلم "اقتضاءا سماه كتابا البغدادي الخطيب

الحششارث بششدع أحمصصد مششامإال أن حششتى والوسششاوس، الخطششرات فششي الكلم
النششاس إشغال وهو تحته، عمل ل لنه العلوم من النوع هذا لكتابته يحاسبمال

غيره. من أقل دتهئفا لنقل أو فيه، فائدة ل ءايبش
بششأقرب ويعرفنششا اسششتقللنا، لنششا يحفششظ السششلفي والمنهج الفقهية، العقلية

مقصششد هششو العمششل أجال من الله لمراد معرفتنا وإن منا، الله يريد ماذا طريق
خلقنا.

سششلك وينتظمهششم واحششد، قيششد يجمعهششم المعاصرين والتحرر التجديد دعاة
سششتخرج الفقششه أصششول بتغيششر هنششل الفقه، أصول تجديد إلى متهدعو هو جاامع
الكتششاب مشن فهموهشا وأوامششر أحكششام مشن الوائششل بششه خرج عما مختلفة نتائج

نقطششة إلششى أنبه فإني البدع هذه جاذور في باختصار أخوض أن وقبل والسنة،
ل المعاصششرين قبششل مششن كتبششت يوالششت الحديثششة، الصول كتب أن وهي مهمة

هششذه الصششول فكتششب الوائششل، إطلق هششو كمششا أصول كتب نعدها أن نستطيع
يفهشش الفقه، أصول لمصطلحات شارحة يأ الفقه، أصول مصطلح عن عبارة
والسششنة كالكتششاب عليهششا تفششقلما كششان سششواءا ةيششجامالإال الحكام دلةأب تعرفنا

والعششرف حسانتوالس الصحابي كقول عليها المختلف أو والقياس، جاماعإوال
حاومبشا ومسشتحب واجاشب مشن الحكام مراتبب القارئ عرفت هي ثم وغيرها،
ول العظيششم، الفششن هششذا مصششطلحات فقط حاتشر يه وهكذا وحرام، ومكروه

هشذه أن بمعنششى الششرعي، الحكم استخراج يف الصول هذه عمل آلية جلتعا
علششى قششادره وعقليششة ذهنيششة لقارئها تنشئ ل وبالتالي أصوليا، تنشئ ل بتالك

بتششفك الصولية)، الملكة (أي الدلة بين الترجايح أو الشرعي الحكم استنباط
خلف علششى ذاهب يوه فقط، الفقه أصول فن مصطلح كتب هي هذه الصول
فعيشاال مامإال ابتك رأسها وعلى الفقه أصول في القديمة الحديثية الكتب

"الرسالة".
اثنين: منبعين من مأخوذة السلفية الفقه أصول

وأساليبه. يالعرب أولهما: اللسان
َطب (بكسر ِبالمخاط بين ثانيهما: العلقة الطاءا). (بفتح الطاءا) والمخا

مثال: ذلك على ولنضرب
وهششل العربيششة، اللغششة أصششل فششي المششر دللة في يختلفوا أن للناس جااز لو
مجششرد إل يفيد ل أنه أم ذلك غير يفيد الجمهور) أو رأي هو (كما الوجاوب يفيد

المر لصيغة اللغوي الوضع أصل في يختلفوا أن للناس جااز قلت: لو الطلب،
والسششنة، الكتششاب فششي المششر دللة على يختلفوا أن مله جااز لما الختلف هذا

علقششة يهشش والمششأمور المششر بيششن الخطششاب هششذا فششي العلقششة أن ذلك وسبب
أن الششدارس علششى تششوجاب العلقششة - وهششذه يطيششع وعبششد مرأيشش - سيد العبودية

مششن صششديق طلششب فلششو كششذلك، الفور وعلى الوجاوب على المر صيغة يحمل
فشي تحمشل ل فإنهششا المشر صششيغة واسشتخدم - شششيئا متكافئششة - علقة صديقه

الكتششاب فششي والمششر السششتعلءا، صفة على تقع لم لنها الوجاوب، دللة اتهطيا
-. يطيع وعبد مرأي - سيد الستعلءا وجاه على يقعان إنما يالنه وكذا والسنة
العربيششة هششو الفهششم فششي فششالمرجاع عربيششة لغتهما والسنة القرآن كان ولما

بيئششة ريششغ فششي وتضششلعوا تنشششقوا قششد المبتدعششة - هششؤلءا كششان ولما وأساليبها،
الطششرق هششذه أن ظنششوا فششإنهم غربيششة، معاهششد فششي دراستهم تأونش العرب،



مششراد رفةمع على القدر ي- ه انهيسمو - كما والتفكيك التحليل في الجديدة
قواعششد وتكششون سششنته، في وسلم عليه الله صلى رسوله ومراد كتابه في الله
متهغششارا فيشششنوا العربيششة، القواعششد إلى تستند ل كةلملوا والعقلية يةلال هذه
-. هيرتغي - أي تجديده لوجاوب الفقه أصول على

طاب:لخا افتتهو التجديد دعاة
مرعبة ائجتبن وخرج الفقه أصول تجديد إلى دعا ما أول دعا الترابى سنح

عنششد ال: الجامششاعقشش فيمششا القششو ثوابتهششا، يوتلغشش الشششريعة واعششدق تطمششس
..يشششرع حكششم علششى وسلم عليه الله صلى محمد أمة اجاتماع هو الصوليين

المجتهششدين إجامششاع هششو جامششاعإال بششأن الصششوليون وضعه الذي وقال: الشرط
عليششه الله صلى ولرسوله تعالى لهل الطاعة جاعلت الشريعة لن باطل شرط
طبقششة جاعششل ومحاولة والحكام، العلماءا هم المر فأولي المر، ولولي وسلم
دصششيقششول) الق (هكشذا خبيثشة محاولششة يالسشلم المجتمع في العلماءا تسمى

وإعطششائه الحششق هششذا بالتالي سلبهم ثم حقها، ممارسة عن المة تعطيل منها
علششى يفششتري (هكششذا الصول كتب في السلب هذا قننوا قد والعلماءا للعلماءا،

فششي الصششواب (وهششو الصوليين بعض عند الجاماع العلم). قال: وهذا الئمة
بخلف وهششو شيءا على اجاتمعت لو المة أي والسنة، الكتاب من رأيه) أقوى

تجتمشع ((ل للثشر المة عليه اجاتمعت ما فالصواب والسنة الكتاب من علم ما
النششاس آراءا معرفششة جادا وصعبا باعص كان يقول: ولما ضللة)). ثم على يأمت

نائبششا تجمششع كل يختار أن هو الجاماع هذا لمعرفة المقترحة فالطريقة جاميعا،
اللششه حكششم فهو أمر على والوكلءا النواب هؤلءا اتفق فإذا يمثلهم، ووكيل لهم

جامششاع،إال لنششا يقرر الذي هو يالسلم البرلمان أي جاماع،إال حكم لنه تعالى،
ولششو المششراد اللششه محكشش فهو الحكام من حكما المنتخب البرلمان لنا قال فلو
والسنة.ا.هش. الكتاب يخالف كان

الكفر نعم الكفر، إلى وصل لقد ،!وصل؟ شيءا أي إلى التجديد هذا أرأيتم
لقششد صششراحة، والسششنة الكتاب خلف على يشرعوا أن للناس أجااز حيث بالله
الفقششه أصششول أي العششرب، ولصششأ النششاس تششرك مششن الشششافعي المششام حششذر

ال وسبيل دينا المنطق واتخاذهم الى: مشا اللشه رحمشه ق ول النشاس، جاهشل تع
1أرسطوطاليس.ا.هش. لسان إلى وميلهم العرب، لسان لتركهم إل اختلفوا

الشششريعة تبششديل باتهامه الترابي حسن على تفتري قائل: أنت يقول قد
الثقشافي جايشدا: "تراثنشا صالنشش هشذا يمعش اقشرأ القائشل لهشذا فأقول وتغييرها،
مششع - تفشاعل عليششه ينبنشش - وأن أصشالته نحفششظ أن يينبغشش ممشا أيضششا المتميششز

2حين". بعض في له وتجاوزا له وتجديدا خرين،آال

بكونه له ضابط ول مقيد، غير الحين وهذا حين، بعض في له نعم: وتجاوزا
الخر. البعض عند كثير هو الخرين عند قليل كان فما كثيرا، أو قليل

: المائعة؟    العلمانية تقول ماذا

ل أنششه كلمششة كششل فششي يعلششن وهششو أدبششا، الزمرة هذه أكثر هو ركونأ محمد
الغربيششة، المعاهششد مششن تعلمهششا وملكة ليةآ يقدم ولكنه والسنة تابلكا يتحاوز

"صشون فشي النصشوص هشذه مشن كشثيرا انظشر تذكرته. في جاماعة بن الدين بدر - أورده 1
والكلم" للسيوطي. المنطق فن عن والكلم المنطق

السلمي. العربي يبعالش المؤتمر إلى الترابي حسن - وثيقة  2



ومششن الصششدئ قمقمششه مششن يخششرج السششلمي رلفكششا علجسششي الليششة وبهششذه
العالمية. رحاب - إلى يقول - كما أرثوذكسيته

السلمي الفكر هو "أين كتابه في مشروعه عن شيما أركون محمد شرحا
يشششرحا حيششث لششه الحزينة المقدمة في الساقي) يقول دار المعاصر" (ناشره

إحيششاءا إلششى أدعششو سششنة يششناثثل علششى يزيششد مششا منششذ أزل لششم نفسه: ولششذا فيها
فششي لششحوأ القششدماءا المفكريششن لءاؤلهشش المتفتششح الششديناميكي الفكري الموقف
همجومنششاه متهومقششدما مبششادئهم عششن يالتخلشش ضششرورة علششى نفسششه الششوقت

كلششه ذلششك لن والنسان والمجتمع والتاريخ العالم إلى متهونظر متهوإشكاليا
كمششا المسششلمين عنششد طىالوسشش بالقرون الخاص المعرفي الفضاءا في داخل

مششن . انتهششى العششالم فششي المعروفششة الثقافات وسائر واليهود المسيحيين عند
إليها وصل تيال : المعارفيوه التالية يحةتالن إلى يصل أن ومراده المقدمة،
منششاهجهم فششي هششي كمششا متخلفششة فكريششة إسششقاطات يهشش قبششل مششن أسششلفنا

التعششاليم هذه نفهم أن بد فل جاديدة معارف إلى نصل أن أردنا وإذا المتخلفة،
نأ يحششاولون الششذين فششإن هششذا وعلششى مطلقة، وليست تاريخية نظر وجاهة من

طارئششة أرثوذكسششية الحقيقششة فششي يزعم) هم (كما القديم الفهم على يجبرونا
ذكششر عششن تقصششر الورقششات هششذه أن القششارئ يأخشش وحادثششة.ا.هششش. واعلششم

الصول لعلم مصطلحات وهي الوائل، يعرفها لم تيال الجديدة المصطلحات
شششرحا: المخيششال، دون فرادأكشش بعضها لك ذكرأوس هؤلءا، يزعمه الذي الجديد

الفلسفية، المعرفة العلمية، المعرفة ريخية،لتاا المعرفة ية،قصصال المعرفة
وهكذا.. التفكيكية البنيوية، النثريولوجاية، السوسيولوجاية،

بهششذه علمششك لعششدم بالجهششل نفسششك تتهششم لأ القششارئ المسششلم يأخ عليك
فمششترجام لها، فهمهم بعدم يعترفون المكفرة)، البدع هلأ( فهم المصطلحات

فششي فرنسششية) اعششترف جاامعششة مششن فلسششفة (دكتششوراه صششالح اشششمه الكتاب
( بعششد إل المصطلحات هذه يفهم أن يستطع لم التالي: أنه العتراف مقدمته

الفرنسششية المعاهششد فشي الدراسششة مششن ) سششنوات3( بعد وبعضها ) سنوات10
أن لخششواني أتمنى وكم مستعملوها، أراد كما معناها يتصور أن استطاع حتى

متهمحاول في العلمانيين هؤلءا معاناة مقدار ليدركوا اتفراعتال هذه يقرأوا
مششن مششاذا؟ أجال نم المستشرقين عند والفهم حليللتا أصول لفهم المرهقة

مششا سششاءا {أل وسششلم عليششه اللششه صششلى رسششوله وسششنة اللششه كتشاب فهششم أجاششل
يزرون}...

ا جاعلشت تيالش يهش ومكشان زمشان من ةئالبي نأب الدعاءا إن العلم فقهاءان
الفقششه هششذا إلغششاءا منهششا القصششد خبيثششة محاولة العلمية لنتائجا ذهبه لنا ايخرجاو

الواقششع يلئششم سششلمإال عششلجلن أوضششح بمعنششى أي العصر، هذا ملئلي وتطويره
الواقششع ترتيششب لتغييششر مجاهششدين جااهششدين نحششاول أن ل المجتمعششات يرويسششا

مه.ائوتل السلم لتوافق والمجتمعات
العلمششاءا جاهور يقوله الذي يالشرع الحكم على يرد عندما الغزالي الشيخ

يذهب ولكن حديثية، صوليةأ بطريقة لةأالمس هذه يعالج ل فإنه الغناءا بتحريم
بهششذا وهششو البدويششة)، (البيئششة يالبدو الفقه هجأنت فقه هو الغناءا تحريم أن لىإ

مششن الحكششام مششع يتعامششل منهجششا نششي(وتع التاريخية يمارس والتعليل الترجايح
قواعششد بخلف يوهشش زمششن، لكششل تصششلح ول تلئمه ظرف في أتت انهكو خلل

فششي الشيخ أن مع ا،به الفقه ومكان) ويعلل زمان لكل صالحة وأنها الشريعة
دوره كششان بششل شششنيعا، خطأ أخطأ قد بحتة إنسانية نظر وجاهة ومن الباب هذا



تختلششف ل وأدواتششه بالغنششاءا نسانإال تفاعل لن فهم، دون الكلم يردد كالببغاءا
تفاعششل كششل (وليششس وأدواتششه للغنششاءا ويهششتز لإ إنسششان من فما وبيئة، بيئة بين

المششر هششذا فهمششوا والبدو وأدواته، للغناءا تطرب الدواب إن مباحا) بل واهتزاز
تغييششر بششوادر رظهششت هكششذا لكششن المعمششم، يالغزال الشيخ وحضارة مدينة قبل

الفقه. أصول
السششتاذ إليهششا وصششل الششتي النتائج (تجاوزا) جاعلوا البحاثة من كثيرا أن كما

فخرجاششت تعششالى، اللششه ابتششك على أسقطها شخصية معاناة وليدة قطب سيد
تفسير مع تعامل قطب سيد أن أي وعاناه، عاشه الذي القهر تلئم نتائج معه

وهششم والمكششان، الزمششان فششوق مطلقة دقواع مع وليس خاصة بأصول القرآن
ملششزم، وغيششر وذاتششي خششاص تفاعششل هششو نآالقر ريفست أن القول يريدون بهذا
خطؤه؟. يثبت وكيف ملزما التفسير هذا يكون ال: متىؤالس لكن

وهششو يفسششر القششرآن أن وهششو والجماعششة، السنة أهل عند معروف الجواب
ثششم الصحابة قوالأب ثم وجادت إذا يتعداها ول بالسنة ويفسر ،رالتفاسي أفضل
العربية. باللغة

هششذه مع بالتعامل ولكن القواعد بإلغاءا ل القول خطا يثبتوا أن هؤلءا فعلى
ول بصششلة، العربيششة اللغششة إلى تمت ل وأصول واعدق لهم هؤلءا كنل القواعد،

برابطة. السلف قواعد لىإ
عليششه اللششه صششلى رسوله وسنة الله كتاب جاعل دونريي المبتدعة هؤلءا إن
يريد، كما يويفت الخاصة، وبقواعده يشاءا كما هفي يتكلم حد،أ لكل بانه وسلم
يكره. ما الراءا نم ويدفع يشتهي، ما والقال من ويرجاح
مجتهششدا - صششار ونصششراني صششحفي الخازن جاهاد هسما برجال تسمعوا ألم

ويضعف؟. ويعدل ويرجاح السلم مجتهدي من
للمسششلمين يقولوا أن الحق لهم صار الذين والنصارى باليهود تسمعوا ألم

الخطأ؟. هو وما السلم من الصحيح هو ما
المبتدع. بداعإال هذا نتائج هي هذه نعم

طاب:لخا فقه في نيالرائي مناهج
ّبلششي الراغبششون الحادثششة، الشششيطان حضششارة أمششام المنهزمششون الرائيششون

فششي وأسششاليب طششرق لهششم الحضششارة، هششذه لتوافششق أحكامها وتغيير الشريعة
الحكم أحدهم قلب في يستقر القوم لءاؤوه الغريب، وفقهم أفكارهم تحرير

رأيه، يوافق قول عن له ليبحث الفقه كتب شطر يتوجاه ذلك بعد ثم ويشتهيه
ول يضششبطهم، ضششابط لهم ليس أنه هماثوأبح أحكامهم في ترى القوم وهؤلءا
الفششروع مششن فقههم أصول يستخرج أن المرءا أراد ولو معها، عاملونتي قاعدة

- وأتمنششى الباحثين حدأ وليت اب،جالع بجبالع لخرج انهويعتنقو انهيتبنو التي
- الحنششاف طريقة - على الفروع من الصول باستخراج - يقوم لهذا أفرغ أن
السششلمية" وكتششاب الدولششة فششي العامششة "الحريششات غنوشششي راشد كتاب من

رمضان سإعيد حمدملنمارسه؟"  وكيف نفهمه؟ كيف السلم في "الجهاد
خصصوانلوا والقرضصصاوي يوالغزالصص هويصصدي يفهمصص وكششذا ،البوطي

وبقواعششد مذهلشة، بنتائشج سشيخرج أنششه لجازم وإني الجملة، على المسلمين
التلفيششق قاعششدة علششى يقششوم رهششاثأك كششان وإن قبششل، من دأح قالها ما أصولية
وأصششولهم قواعششدهم بعششض اكتشششاف نسششتطيع سششريعة بنظششرة لكن والحيل،
منها. واحدة أمر أنا وها العجيبة،



الفقهيششة القواعششد وخاصة بالعمومات، الحتجاج المنهزمون الرائيون يكثر
لشم بقشول أحشدهم أتى لو وحتى جادا، والعجيبة المتبناة أحكامهم على للتدليل

ملهشش الزمان" سششعة بتغير الحكام تغير ُينكر "ل عدةقا نإف سلف فيه له تأي
حركششة ثم كان وإن يشتهون!!، وما يستحسنون وما يشاءاون ما تحتها ليقولوا

بششاب فششإن والتنظيششم، الحششزب أو الرئيششس أو القائششد هوى توافق جاديد فقه أو
وقاعششدة: "حيثمششا حكششم، لكل يتسع الجدران مهدم البواب، مخلوع المصلحة

نريششد، مششا لششهال لشششرع ننسششب أن السعة الله" فيها شرع فثم المصلحة كانت
- وبيششن المنهزمششون رائيششونآ- ال القششوم هششؤلءا يششنب الخلف أن والحقيقششة
الحزاب تفعلها ومصيبة وطامة باقعة من فما فقط، لفظي خلف العلمانيين

بهششا أتششوا قششد يششونئالرا والمفكششرون خصياتشوال الحزاب وهذه إل مانيةعلال
ظلششم علششى ظلمششا ازدادوا أي تعششالى، الله لشرع نسبوها ذلك وقبل وفعلوها،

}يعلمصصون ل مصصا لصصهال على ويقولون{ تعششالى اللششه علششى التقششول وهششو
نفسششه مششع منسششحم نيفالعلمششا الحكششم، هذا إسناد هو الطرفين بين والفارق

المصششلحة اقتضششته حكششم يقششول: هششذا حيششث لمصششدره، الحكششم نسششبته عنششد
سششبتالمن هششذا وأمششا صششحيح. حكششم فهو الحكام، مصدر والنسان النسانية،

المعادلششة (أي ثابتششة تبقششى ولكنهششا معادلة، وسط في السلم فيدخل للسلم
ذلششك يقششر فالسلم هذا ثبت يقول: وحيث ولكن ة،جوالنتي بطرفيها) المقدمة

الفجششوة نأ تششرى أنششت ولششذلك شششرعيا، غطششاءا الحكم هذا فأعطى به، ويقول
قششد هششي بششل ضششيقة صارت الطرفين هذين بين النفسية ثم والعلمية الفكرية
وغيرهم. والكثير المسلمون والخوان والبوطي والغنوشي يفالتراب تلشت،
تجمعهششم وصششارت العلمششانيين، السششلم خصششوم مششع متحششدة برامجهم صارت

المششؤتمرات بعششض كششانت ولقد والتحالفات، والبرامج والشعارات المؤتمرات
بينهششم الخلف أن يسششمعون صششاروا حيششث العلمانيين هؤلءا لدى هائلة صدمة
الوطنية الوحدة لضرب الجانبية القوى أوجادته مفتعل خلف السلميين وبين

حواتمششة فيونششا حبششش جاششورج حضششر نعششم: فعنششدما للوطن، العليا والمصلحة
مششن ُصششدموا سششلميلا الشششعبي القششومي ؤتمرمال في الكفر قادة من وكثير

والنضششال والقوميششة الوطنية صفة بإضفاءا تطوع حيث الترابي، حسن خطاب
وبينهم. السلميين بين الفارق قّوضي عليهم،

الرئاسششة منصششب على النحناحا محفوظ ترشيح في الخيرة الظاهرة ولعل
وزروال ونحنششاحا سششعدي بيششن الفششارق وجاششود عششدم للنششاس كشششف الجزائريششة
والعمششل نشششرها، يريششد التي والحكام التطلعات سبنف يتكلم كلهم وبوكروحا،

لغة النحناحا استخدام هو البقية نوبي نحناحا بين الوحيد والفارق تحقيقها على
واحششدة فالبرامششج ذقنششه، علششى اللحيششة وتركيبششه الجمهششور، جاششذب في السلم

النفششس مششن ءايبششش خطششابه يزين أن ينسى ل النحناحا فقط واحدة، والحكام
للعلمشانيين يحشق فشإنه هشذا ضشوءا وعلشى جاشوهري، فشرق ل ولكشن ،يالسلم

شخصششية لمقاصد السلم واستخدام بالوصولية، السلميين (الصلبين) اتهام
ول يطرحها، جاديدة السلمي!! قيما عند يرى ل العلماني لن ذاتية، ولمآرب
إليها. عويد خرينآال عن تفترق محددة مفاهيم



( الكلصصي النبصصوي والحصصديث الفقهيصصة القواعصصد
والجزئي):

فصصي اهصصب الحتجصصاج يجصصوز وهصصل الفقهيصصة؟ القواعصصد هصصي مصصا
السإتدلل؟.

رده السششهل ومششن النبششوي، للحششديث ناأششش يقيمششون ل هششؤلءا الجملششة على
حوله اختلف وهذا العقل، خلف على وهذا آحاد، حديث به: فهذا الخذ وعدم

ليششس راويششه وهششذا إشششكال، فيششه وهششذا الناس، بعض ضعفه قد وهذا العلماءا،
أعششداءا فششإنهم الششرأي وأصششحاب قال: إيششاكم من فيهم وهكذا... وصدق فقيها،

1وأضلوا. فضلوا بالرأي فقالوا يحفظوها، أن الحاديث أعيتهم السنن،

أجازائهششا جاميششع فيهششا يششدخل ل كليششة: أي ليسششت فهششي الفقهية القواعد أما
ل أي) 1/36( القرافي مماال الفروق صاحب قال كما أغلبية يه بل وأفرادها

ل الفقهية القواعد فظفح ولهذا الفروع، من أفرادها جاميع القاعدة في يدخل
الدليل في النظر عليه الواجاب بل الخاص، الدليل إلى النظر من المرءا يغني

والنظششائر الشششباه فششي السيوطي يقول ما كثيرا ولذلك المسألة، في الخاص
كتششابه القرافششي أنشششأ ولهششذا الفروع، في مختلف القواعد: والترجايح ذكر عند

بعض لوجاود عنها تفترق ولكنها قاعدة في الفروع بعض تدخل قد إذ الفروق،
ولششذلك الواحششد، الفششرع علششى والمششؤثرات العلششل لتجششاذب الخششرى المؤثرات

نجيششم: ابششن يقششول الفششروع، على الفقهية بالقواعد الحتجاج عدم على اتفقوا
بششل كليششة ليسششت لنهششا والضششوابط، القواعششد تقتضششيه بمششا الفتوى يجوز ل إنه

نقششل علشى يقفوا لم ما الشرع الحكام: فحكام مجلة شرحا في  وجااءا2أغلبية.
نبششه  ولششذلك3القواعد. هذه من واحدة إلى الستناد بمجرد يحكمون ل صريح،

الحتجششاج جاششواز عششدم لششه) إلششى المصششالح قاعششدة بنسبة (المظلوم بيطالشا
في كلية قاعدة الشريعة في ثبت طبي: إذاشاال قال الحكام، على بالمصالح

ات الضشروريات (أي آحادهشا في أو الثلثة هذه والتحسشينيات) فلبشد والحاجاي
4بالجزئيششات. وذلششك الكلششي، بششه يقششوم مشا إلششى بالنسششبة عليهششا المحافظة من

مششن وليس والقياس، والسنة الكتاب يوه مصادره من للحكم يستدل ولذلك
وليششس الجزئيششات من أخذت الفقهية والقواعد الفقهية، القواعد من مصادره

(القواعششد المكمششل للناتششج ينبغششي فل الخششاص، الششدليل هششو فالصششل العكششس،
) بالبطال.ي(الجزئ الدليل على تعود الفقهية) أن

:لحالمصا قاعدة
مششا أن لششرأوا بالهوى تخير دون جاملة بيالشاط قاله ما إلى الناس رجاع لو
دليششل ل نفسششي هششراءا محششض شششريةبال المصششالح نظرية من الزاعمون يقوله
ي:بالشششاط قول هذا وبين الهواءا أهل كلم بين وازن عقل، أو دين من عليها

ادة، بالمضشار مششوبة للمكلف الحاصلة المنافع محفوفشة المضشار أن كمشا ع
للحيششاءا، ومطلوبششة محفوظششة محترمة النفوس نإنقول:  المنافع: كما ببعض
المششال حيششاءاإو إتلفهششا أو عليهششا، المال وإتلف حيائهاإ بين المر دار إذا بحيث
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أولشى، الششدين إحيششاءا كشان الششدين، إماتة إحياؤها عارض فإن أولى إحياؤها كان
1ذلك. وغير المرتد وقتل الكفار، جاهاد في جااءا كما إماتتها، إلى أدى وإن

الشششريعة لحومصششا مقاصششد يهشش الشششاطبي عنهششا يتكلششم الششتي فالمقاصششد
قششوله: المصششالح ومنها مواطن عدة في قال كما الخروي ظرنال على المبنية

الششدنيا الحياة تقام حيث من تعتبر إنما المستدفعة والمفاسد شرعا، المتجلية
درءا أو العاديششة مصششالحها جالب في النفوس أهواءا حيث من ل الخرى، للحياة

2العادية. مفاسدها

حكم أن يأ المكلف، بنظر ل الشارع بنظر يه المصالح قوله: إن وكذلك
فاتت وإن المصلحة، يحقق الذي ) هو الخاص (الدليل يالجزئ في تعالى الله

حايقششد ل يالكلشش نإكششذلك:  قششوله  ومششن3القاصششر. رالنظشش لدى لحالمصا بعض
للنششاظر بششدا وإن بالمسششألة، الخاص الحكم يتلغ ل المصلحة أن  أيئي.بالجز

يلحقهششا فالشششارع قواعششد، عدة فيها ويتجاذب إل لةأمس من ما لنه التعارض،
أن كلششه ذلششك ويغلششف ،يالعقلشش ل يالنقل بالدليل إل الشبه يعرف ول بالشبه،

لاالبتلءا. قشش حصششول هششو الشششريعة مصششلحة ومششن التشششريع مقاصششد مششن
هششواه اتبششاع عششن المكلف إخراج الشريعة بوضع قصد إنما ي: الشارعبشاطلا

تعالى الله رحمه الشاطبي مامإال يقوله الذي هذا ينأ ف4لله. عبدا يكون حتى
يستصشلحون النشاس بيشد ألعوبشة الششريعة جاعلشوا الذين الهواءا أهل قول من
يريدون. ما منها وندوير يشاءاون، ما منها

ول والنظششر، الترجايششح عنششد اعتبارهششا وعدم القواعد رد ييعن ل هنا وكلمي
الدلشة اعتمشاد من لبد أنه هو ذلك من القصد ولكن الشرعية، المصلحة إلغاءا

مششن بيششن ركششبي ففششرق والهششوى، التشهي مجرد وليس الحتجاج في الشرعية
المقاصششد وأن الخششرة لتحقيق تسعى انهأ جاهة من الشريعة مقاصد إلى نظر

فقط. انششظ ويدني رااعتب على محكاال لىإ رظن من وبين الغاية يه ةالخروي
والنششاس، ريعةشال مع التعامل في القاعدة هذه إلغائه فى دعيس جاودت ولق

لششه الكششافر يحاسششبه، اللششه أخروي، ذنب الكفر دنيويا، ذنبا ليس يقول: "الكفر
أن الملحششد اسششتطاع وإن ترما،مح يعيش أن الحق له والملحد يعيش، أن قح

نزيششل أن ويجششب بششالقوة، رأيه يفرض ل لكنه عليه حرج ل بإلحاده الناس يقنع
قششول وهششو الششردة، حششد إسششقاط فششي الترابي حسن قول  وهو5بالكفر. التنابز
الجهششاد نفيششه فششي البششوطي رمضششان سششعيد محمششد قول وهو الغنوشي، راشد

"هششذا المسماة القبيحة رسالتهم في المسلمين خوانلا قول وهو ،يالهجوم
باسششم كششان لششو حششتى كششان، اسششم أي تحششت العنششف نفششوا للناس" عنششدما بيان

مكفرة). كلمة (وهي السلم
ومحششاولتهم العلمششانيين لضشغط اسششتجابة كان إنما قالوه الذي القول وهذا
الحركششات يتهمششون العلمششانيين فششإن النساني، ومذهبهم السلم بين للتوفيق

فششي لششهال إرادة يطبقششون أنهششم أي ،6القيامششة سكرتريا تمارس انهبأ السلمية
يطبقششوا بششأن للمسششلمين لششهال أمششر هششو السلم فإن حق المعنى وهذا البشر،
ومششن إليششه، وأحسششنوا ووالششوه أحبششوه اللششه أحبه فمن الناس، على الله أحكام
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يمارسششوا نأ المسششلمين علششى يينبغشش نعششم وعششادوه، أبغضششوه اللششه أبغضششه
وهششذه الغثششاءا هششذا عششن الغنششاءا ديننششا فششي لله الحمد - ولكن القيامة سكرتيريا

المصششلحة يوهشش الششدين هششذا هوية تحديد في القوم منطلقات - فهذه اللقاب
جاميششع مششن أولششى هششو والذي والخرة الدين مصلحة إلى النظر وعدم الدنيوية

اللششه، رحمششه الشششاطبي قششال كمششا ةلششالم أهششل بإجامششاع والمصالح الضرورات
كششل مششن أرجاششح الششدين وضششرورة مصششلحة، أي علششى مقدمششة الششدين فمصلحة
1يعة.رشلا أحكام أمام النسان لحظ قيمة ل ولذلك ضرورة،

الحكششم المصششلحة تخصششص هششل قلتششه، الششذي هششذا سائل: وبعششد يسأل وقد
؟.يالشرع

فششي يالشششرع الحكم تخصص انهفإ صحيحا فهما المصلحة فهم قلت: بعد
موضوعين:
للمصششلحة أبيششح للذريعششة سششدا حششرم القيششم: مششا ابششن قششال : مششااأولهمصص

آخر. مقام له القاعدة هذه  وشرحا2الراجاحة.
وتابعيششة، أصششلية ضششربان الشششرعية الشاطبي: المقاصششد قال : ماثانيهما

حششق فيهششا فيراعششى التابعيششة وأمششا المكلششف، حششق فيهششا ىعششيرا ل فالصششلية
آخر. مقام لها ي وه3المكلف.

مصيب: مجتهد كل قاعدة
والقششول بالشششريعة للتلعششب الرائيون يستخدمها التي العجيبة القواعد من
مصشيب" مجتهشد قاعشدة: "كشل العلمشانيين لضغط رضوخا فيها ليس ما عليها
كلميششن،تالم قبششل مششن تعششالى اللششه دين على دخلت التي القضايا حسم وعدم

لنفششي لهششم ثغرات ووجاود تعالى، الله بدين للتلعب سبيل للعلمانيين جاعل مما
حقيقتها. ورد أصلها

أخششذ قششد الزمششن - أن وفروعا - أصول الشريعة لهذه دارس كل يعلمه مما
بل وأثمرت، نجحت تأويلها في للدخول المحاولت من الكثير وأن منها، حظه

هششذه صششارت أي والسششتحقاق، التمثيششل درجاششة إلششى داخلهششا، فششي واسششتقرت
غيششاب مششع الشششريعة، لهششذه الوحيششدة الحقيقششة هششي الناس نظر في التأويلت
المفهششوم وهششو منهششا، عنهششم اللششه يرضشش الصششحابة فهمه الذي الول المفهوم
الزمششن هذا خلل قامت ي)) وقدنقر سلناا ري((خ الحق التنزيل لهذا الصحيح

هششذا ونفششي الششدين، لهششذا الحقيقششي التأويششل لتحقيششق مضنية جاهادية محاولت
الفاسششد للتأويل القوى المد بقي أي موضعية، لكنها ثمارها آتت وقد التزوير،
تلميششذهم، ثششم تلميذه ثم تعالى الله رحمه يةمتي ابن محاولة فكانت الدخيل،

كمششا لكششن السلمي، العالم في أثمرت وما الوهاب عبد بن محمد محاولة ثم
محصورا. موضعيا التجديد يبق قلنا

جاششار هششو - ومششا سششلفية - صششوفية الوائششل القششادة بعض قاله الذي الخليط
والجمشع التميششع بشاب وبالتششالي القضايا، حسم وعدم التلفيق باب فتح مجراها

حقيقيششة الشخصششية هذه كانت سواءا الواحدة، الشخصية في المتناقضات بين
جاششائز أي ،يإسلم فقه وهو حق، المعروض كل نأب النظرية تبدأ اعتبارية، أم

التخير علينا وبالتالي ردا، أو قبول الخر من ولىأب القول هذا وليس به، الخذ
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لخصششوم اوحجاجانشش مناظرتتا في يعيننا أن يقدر بما أو وحياتنا، واقعنا يلئم بما
فششي والبششرز الولششى ضيةالق ولكن الفروع عن فقط أتكلم ل هنا وأنا السلم،

أن وهششي رائيششونآال هششؤلءا عليهششا يعتمششد الششتي القاعششدة هششي ضششوعوالم هششذا
حياة على جاديدة علل دخول بسبب للتغيير ابتهاجاست في لينة كانت الشريعة

وأفكارهم. الناس
زمنيششة مرحلششة "السششلفية كتششابه فششي البششوطي رمضان سعيد محمد الشيخ

السششلفيين وبيششن بينششه للخصششومة ابتهجاسششت " فششييإسششلم مششذهب ل مباركة
الششتي البششدع يجعل وأن الوائل، يد على العقيدة بدعة يبرر أن البوطي اضطر
ا منها الناس ونفروا السلف قاتلها ى ةقيقشالح إل هشي م الصشحابة، عنشد الول
(المسلمون المولدون أحدثها التي الشبه ولرد للواقع استجابة تطورت وإنما

نلكششينقششص) و ول يزيششد (ل السششلف مششذهب هو الخلف مذهب أن أي الجدد)،
.شالمعي الواقع ليوافق تطور

المكتشششف (والصششحيح والمتطور المتغير بالكوني يستدل البوطي أن ومع
فششي أنششه والجهالششة) إل الفجاجاششة منتهششى (وهششذا الشششرعي ثمر) علششىتوالمس
لتوافششق الششريعة تطشور جاشواز إخششوانه) علشى (مششع البشاب هششذا يفتششح النهايشة

الجديدة. الظروف

به)شاالت (أوجه العلمانية: جسر الرائية
صششلى اللششه رسششول منهششا حششذر التي البدعة منهج يونئالرا هؤلءا مدحا لقد

الراشششدين ءافششاالخل وسششنة بسششنتي قششال: ((عليكششم حيششن وسششلم عليششه اللششه
كششل فششإن المور، ومحدثات وإياكم بالنواجاذ، عليها عضوا ،يبعد من نيالمهدي
من الوائل فعله ما أن ليقولوا هؤلءا فجاءا 1ضللة))، بدعة وكل بدعة، محدثة
يششبررون ذهبششوا ثششم حيششاتهم، لظششروف اسششتجابوا لنهم الحق، منتهى هو بدعة

- أنششه الخلششف فعلششه مششا أسششاس على ل الخلف وعلم السلف علم بين الفارق
المبتدعششة مدحا أساس على - ولكن اهوعز قوتها وذهاب المة انحطاط سبب
الجديد. للوضع الجديد السلم قدموا بأنهم

بهششا يحتششج الششتي القاعششدة عيششن هششي القوم هؤلءا يقولها التي القاعدة هذه
أن صحيح الشريعة، دراسة في والجديدة المبتدعة طريقتهم على العلمانيون

قواعششد الفريقيششن بيششن القواعششد لكششن الفريقين عند مختلفة النتائج من الكثير
مشتركة.

مششن مختلف" وهو منظور من "العلمانية العظمة عزيز كتاب المرءا قرأ لو
مششوقفه أن لششرأى المششذكور، كتششابه فششي كما يريد ما طرحا في العلمانيين أوقح
وتغييششره السششلم لتطششور رؤيتششه - مششن أنفششه - رغششم خششارج العلمانية يتبن من

مششدمح مخششرج نفششس هششذا وقششوله البششوطي)، يعتقششد كما ل للسلطة (استجابة
قششول نفششس وهو النص، لفهم جاديد فقه أصول ابتداع لنفسه برر حين أركون

كتششابه فششي يالبششوط ذكرهششا تيلششا القاعششدة وهششي 2زيد، أبو حامد نصر ومخرج
"السلفية".

وحششاوروه، بششه، وداروا النششص، أولششوا الوائششل أن وهششي واحششدة القاعششدة
يخرجاششوا لششم الوائششل وهؤلءا الوافدة، الجديدة للفكار تفسيره في واستجابوا

وعلمششاءا، وقششادة، أئمششة النششاس دهمع بل أحد، يعنفهم ولم السلم، دائرة من
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بقواعشد النشص نطشور ل ولمششاذا الفعشل، هشذا علينششا يحششرم فلمشاذا ومجششددين،
حديثة؟. ليةآب ونفهمه جاديدة،
أو الحديثششة الرائيششة مششع العلمانيششة مشتركات إحدى وهي القضية هي هذه

العلماني. للبناءا يةئالرا ثغرات إحدى هي
رؤيششة عششن زجيع ل الباحث القارئ ولعل كثيرة، المشترك هذا على المثلة

حيششث السششلمي التاريخ في والتبديل التغيير لئمة المداحين من الهالل الكم
أوصششاف عليهششم وتطلششق والتعظيششم، المششدحا مششن لششةئها عبششارات عليهم تصبغ

ليوافششق هيروتطششو السششلم فهششم علششى القدر كانوا وأنهم ديد،جوالت العقلنية
الوافدة. الثقافات يويحاك

مثششل شخصششية علششى الشششامخة المششدحا قصششور يششرى أن المششرءا زجششيع هششل
ن والكنشدي الفشارابي ائين الفلسشفة وجامهشور سشينا، واب العصشور فشي المش
السالفة؟. السلمية

ن بكل العجيبة الشادة رؤية المرءا يفوت هل الششريعة يشذلل أن حشاول م
"فصششل كتابه في كما الحفيد رشد كابن الوضعية الثقافات نم الجديد للوافد
؟"المقال

الفاتششح للحششوار مجال الشريعة يجعلوا أن دونريي أنهم هذا كل من الواضح
الوائل. عرفه ما تناقض جاديدة أحكاما لنا لتخرج أبوابها
أشششد منششه وحششذروا الغيششر، أمششام صششلبا موقفششا الصششالح السششلف وقششف لقد

ريخ من ما أنه أيقنوا لنهم أسلوبه، من وحذروا موضوعه من حذروا التحذير،
- ممششا معرفششة مششن هنششاك وليششس والسنة، الكتاب بمصدريه الدين هذا في لإ

لكنهششا لها، الكفاية الدين هذا في - إل متهتعبيرا حسب إنسانية معرفة تسمى
بششابه يفتح أن المسلم للعقل السماحا الشقاءا لمنتهى وإنه رجاال، لها تجد ل قد

ذلك من وسلم عليه الله صلى الرسول حذر ولقد والرشد، للهدى طلبا للغير
تششوراةلا مششن ورقششات يششده فششي رأى وقششد عنه الله رضي عمر من غضب حين

إل هعوسإصص مصصا حيصصا موسإصصى كان لو هلوال أنتم؟، نكوأمتهووقال: ((
ول رجاعيششة، ول تخلفششا العلششوم هششذه عن السلف إعراض يكن ولم ))،اتباعي

مششن أكششثر شششرها أن وإدراكهششم عقلهششم لشششدة ولكششن الفهششم، فششي قصور من
الشذي هشذا فشإن ولشذلك أصحابها، لنفعت والهدى الصلحا فيها كان ولو خيرها،
الهزيمششة، وفلششول عمششارة مدمحو البشري وطارق والغنوشي البوطي يسميه

النحششدار وقمششة الهزيمششة، منتهششى هو إنما ؛ارةضوح التصفيق: تقدما وجاماعة
والرجاعية.

هششي المزعومششة السلمية الفلسفة وإن هؤلءا، مدحه الذي الكلم علم إن
احتمششالت كششل مششن نفسيته وفرغت بداع،إال عن المسلم العقل عطلت التي

والتقدم. النهوض
الفكريششة الرضششية المشششائين الفلسششفة وكششذا الكلم علمششاءا أوجاد لقد نعم

وبالتالي والسياسية والجاتماعية ةالتشريعي آثاره أفرز يوالذ الديني للنحلل
صياغة - في والسنة - الكتاب الوحيين على قتصارإال وإذ العسكرية، ةيمالهز

الصششحابي المسششلم شخصششية عصششر كششل في توجاد التي هي المسلم النسان
علششى الحيششاة صششياغة على القدرة تملك والتي وحين، وقت كل في ددةجالمت

بعضششهم يسششميه والششذي والتلفيششق، الششترقيع احتمششال تششرى ول جاديششدة، أسس
الفكريششة "الزمششة كتششابه فششي نيالعلششوا جاششابر طششه اهسششم (كمششا اسششتلهاما
(النظششام كمششال مششن بششالنقص الشششعور مبششدؤه التلفيششق هذا لن )،"المعاصرة



تمسششكنا مششن لجالخ يصيبنا لن وإنه والسنة، ابتالك من ) المعطى المعرفي
هشذا علشى الخصششوم هششؤلءا أطلششق لشو حشتى عليششه واقتصششارنا مصششدرنا بكمال

انتحارا. أو تخلفا التمسك
الول الصششحابي شخصششية مفتششاحا علششى يششده قطششب سيد الستاذ وضع لقد
،"الطريششق فششي "معششالم كتششابه في ذلك ذكر كما سرها إدراك إلى الله وهداه
فريد". قرآني "جايل فصل

هششذه قبل من الممدوحة البداع مجالت من كثيرا أن ندرك أن علينا يجب
العمارة السلم إبداع من فليس والذم، والنحطاط البدعة قمة هي التيارات

قمشة هشي الرائيششون هششؤلءا بهشا يفتخشر والششتي العمشارة هششذه أن ذإ السلمية،
علششى ليدلل الحمراءا قصر مثل لنا ليمدحا يتيأ الذي فهذا والرذيلة، النحطاط

عصششور أن علششى الششدليل يقدم الحقيقة في هو وحضارته المسلم العقل بداعإ
السششلم مششن فليششس ،نيالربا الدين لهذا بداعإال قمة هي بدايتها أو النحطاط

السششلمية بالفنون يسمى ما السلم من وليس الباذخأ، البناءا وهذا البذخأ هذا
الفنون من وغيرها فيها، والتطاول الباذخة العمارة وفن الموسيقى، فن مثل

ى المسشلم وجاشود لحقيقشة المذهبشة وجاشود مقصشد وبالتشالي الرض، هشذه عل
كذلك. النسان
وهششو الحشششوية مذهب هذا نأ مدعين الوائل بزمزمة علينا سيعودون نعم
الحكمششة طريقششة ونهاميسشش وكما والرشاد، الوعظ طريقة وهو العوام مذهب

والمنطششق البرهششان أهششل فهششم هششم الفلسششفة) وأمششا سششماها (كما والموعظة
كذلك). الفلسفة يسميها (كما الثاقب والنظر

إلصصى التأويصصل ( مصصن الشصصريعة تطصصوير دعصصوى
التلوين):

تطششور بششاب فتششح مششن الرائييششن دور إلششى الشارة من به بدأنا ما إلى نعود
فعل أنها وفلسفة ومتكلمين فةومتص من الحادثة البدع واسم حين الشريعة

وتغييششر الشششريعة تأويششل يششبرروا أن أرادوا حيششن كوذلشش ممششدوحا، رائششع مجيششد
المقدمششة هششذه علششى وبنوا العلمانيون فجاءا والزمن، الوقت لتساير مفاهيمها

ليدرسششوه ونه)ميسشش (كمششا التراث إلى توجاهوا حين إليها يسعون التي النتيجة
ولسششانية اجاتماعيششة علششوم مششن مكتشششفاته ونتائج العصر هذا معطيات حسب
طنششونيرو حينا يبدونها عليها أنفسهم أوقفوا التي بنتائجهم ليخرجاوا نيةاوإنس

آخر. حينا بها
لششه، العبوديششة ليحققششوا للبشششر أنزلها تعالى الله دين هي الشريعة هذه إن

لمرادهششا وإدراكششا لهششا، فهمششا الناس أعظم وإن أمرها وامتثال خبرها بتصديق
وكل اتباعهم في خير كل نإو وسلم، عليه الله صلى الله رسول أصحاب هم
طريقهم. وتنكب مخالفتهم في شر

- الفكريششة المعتزلششة ثششورات مشن يمششدحونه مشا أن نششردد نبقششى ل أن علينششا
وهششي الصوفية وإشراقية سينا وابن يرابفاوال - كالكندي الفلسفة وتجديدية

فششي ول الجششوهر فششي ل معششه تلتقششي ول منششه تسششولي السششلم، علششى ثورات
السلوب.

الصششوفية المشششايخ فضششل فششي الغاليششة المحاسششن "نشر في اليافعي قال
أمششر الخلفششاءا، بعشض إلششى بالصششوفية سششعي العاليششة": لمششا المقامات أصحاب
.]422 بالفقه. [ص فتستر الجنيد فأما رقابهم بضرب



بالجريششد، يضششربوا أن الكلم أهششل في -: حكمي الله - رحمهشافعيال قال
عليهششم: هشذا وينششادى والقبائششل العششائر فشي بهم ويطاف البل على ويحملوا

الوضششع اخششتراق  ظششاهرة1الكلم. علششى وأقبششل والسنة الكتاب ترك من جازاءا
الديششان مششع نجحت وقد القدم، منذ ممتدة الرباني للوحي متهوخيال البشري
هششذه بششدأت بششدايته منششذ فششإنه الششدائرة، هششذه خشارج السششلم يكن ولم الولى،

يكتشششف حيششث والتنفيششر، بششالرفض يبدأ الختراق ظاهرة وترتيب المحاولت،
وبالتششالي والوثنيششة، الشششركية وأبعادهششا وآليتهششا، الوافششدة، النحلة صلأ الوائل

فل وثنششي شششركي دين هو الدين وهذا النحلة هذه أن للمسلمين العلماءا يعلن
منششه، وينفششر يفششر أن الششواجاب بل حوله، ريدو أو منه يقترب أن للمسلم يجوز
النحلششة هششذه تتفق التي الجوانب إلى بالنظر البعض يبدأ التالية المرحلة وفي
ويفخششم اللقششاءا، جاششوانب بكشششف أفيبششد السششلم، مع وأعمالها آليتها بعض في

حشتى وفرائضشها وأعمالهشا الطريقشة رياضات إلى ريتش التي والثار الحاديث
ومششدحه لهششا الجزئششي العرض طريق عن القبول الجديدة النحلة لهذه وجاد إذا

أو يغششض ل إليهششا والنتسششاب السلم من جازءاا معها التعاطي يصبح وتقريره،
التصشوف همشا: نحلششة مثلن ذلك على ولنا السلم، إلى النتساب في يخدش
الفلسفة. ونحلة

): قديما الشريعة ( تلوين الختراق
علششى دخششل عنششدما التصششوف أن : ثبششتالتصصصوف هصصو الول المثصصل
ى ةيالصشوف وأدركشوا لشه، ورفضهم استنكارهم أعلنوا المسلمين ا عل حقيقته

ردة بقتلهششم فشأفتوا كفشار، أنهشم علشى معهم تعاملوا وبالتالي جاديد، دين وأنها
بصششورتها أمرها بداية في تظهر الوافدة والنحلة الجديد المذهب لن وزندقة،
مششذهب هششي تقيششة دون والصششوفية السششافر، بوجاههششا نفسها وتعرض ةيالحقيق
والمخلششوق)، الخششالق بيششن فششارق ل (أي الوجاششود وحدة اتهعقيد كفرية، ونحلة

والجشوع علشى: السشهر تقششوم العقيشدة هشذه (طريقشة) لتحقيششق رياضات ولها
قبششل من تواجاه أن فبعد مثل، كالذكر الخرى المنشطات بعض ولها والخلوة،

تكييششف صششورة علششى التاليششة المحششاولت تبششدأ والتكفيششر، بششالرفض المسلمين
الموافقششات بعششض بعششرض وذلششك السششلم، يوافق وجاه على والنحلة المذهب

وعمليششة بششالفقه، تسششتر فالجنيششد مثل)، (كالصششوفية والمششذهب السششلم بيششن
النبويششة الحششاديث خلل مششن الصششوفية الرياضششات هششذه اللقاءا جاوانب تضخيم

الكلم ويبششدأ الزهششد، بششاب تحت الخلوة عن الكلم فيبدأ والضعيفة، الصحيحة
الصششيام، بشاب تحششت الجششوع عشن والكلم الليششل، قيشام بشاب تحششت السهر عن

هششو والجهششل السششلم، يتصوف م) أوتهتعبيرا (حسب الصوفية تسلم وبالتالي
تسششتقر والزمششن التكششرار عششاملي مششع وبالتقششادم والنتششاج، الششزرع هششذا أرضششية

الدينيششة المسلم واجابات من وتصبح منه، جازءاا وتصبح السلم داخل الصوفية
فقششه للصشوفية فيصششبح السشلم، عشن خشارج عنهشا والخششارج صوفيا، يصبح أن

مششن الصششوفية تعجششز ولششم ومؤسسششات، ومشايخ وطرق خاصة، وكتب جاديد،
صششياغة رأسششها وعلششى الصششعبة بالمهمششات ليقوموا إليها الذكياءا بعض التقاط
حامششد أبششو العبششءا هششذا مششن بكششثير قام كما الصوفي، الدين خلل من السلم

والتوحيششد الفقششه مششزج حيششث ن"،ديالشش علششوم "إحيششاءا كتششابه فششي كمششا لياالغز
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الويل كل الويل والنتيجة واحدا، شيئا صار حتى بالتصوف السلمية والخلق
يقول: لمن نأالش كل نأوالش الحقيقة، للناس يقول أن حاول لمن

ةصالم هداة القاسإم أبو كذا الئمصة رصوسإائ ومالك
1يفهم بلفظ القوما حكى كذا منهم حبر تقليد فواجب

الدين. واجابات من واجابا القاسم يبأ تقليد فصار
الشوحي، نبشذ عمادهشا بششرية صناعة الفلسفة: والفلسفة هو الثاني المثل

عششانت وقششد مسششتقل)، ديششن (أي خاصششة ورياضششة خاصة عقيدة لها وافد وهي
وحكم السلمي، الصف إلى جااءات عندما رثيالك الفكرية اتهوإفرازا الفلسفة
الشششرع بسششيف يلحقونهششا وكششانوا والزندقششة، بششالكفر عليهششا الفششذاذ العلمششاءا

تستكن لكنها والحق، الدين أهل بفتاوى رجاالها من الكثير قتل وقد والسلم،
ع شرحناها التي الطريقة على تبرز ثم حينا أو الفلسشفة فتسشلم الصشوفية، م

الكلم، علششم ويصششبح إسششلمية، بطريقششة الفلسششفة وتصششاغ السلم، يتفلسف
ورأسه، السلم، راية هو السلمي المجتمع في اتهإفرازا برزأ من يعد والذي

2الكلم، علششم القششرآن فششي يقششول: ليششس ممششن قيل: والعجب حتى وعقيدته،

إلششى: أن المششر يوينتهشش الفلسفة، تسلم أي مسلمة، لفلسفةا تصبح وبالتالي
ممششن فالذيششة الرضششيعة، والخت لشريعةا صاحبة الفلسفة) هي (أي الحكمة
والبغضششاءا العششداوة مششن بينهمششا يقششع مششا مششع الذيششة، شششر هششي إليهششا ينسششب

 3زة.يوالغر بالجوهر المتحابتان بع،طبال المصطحبتان وهما والمشاجارة،
فششإن الخششتراق، لهششذا ةئالسششي الشنيعة الثار نقاش معرض في الن ولسنا

السششلمي المجتمششع وعلششى المسلم العقل على المجرمة الصوفية آثار شرحا
قششد الوافدة المذاهب هذه فإن اتهوإفرازا الفلسفة وكذا مجلدات، إلى تحتاج
مصغرة صورة إل نعيشها التي السيئة الثمار هذه وما السلمية، المة دمرت

الخبيثة. الوافدات هذه آثار من
ن الحشديث ليشس التنشبيه؟ هشذا فائدة هو وما بهذا؟ أذكر لماذا الصشوفية ع

الششتي الختراقششات لهششذه مششدخل إل الختراق لهذا مثلين باعتبارهما والفلسفة
جاشدا مهشم الختراقشات ذههب التذكير أن مع نعيشه، الذي العصر هذا في نراها

فينششا تعمششل الصششوفية زالششت فمششا القديمششة، الفكار هذه آثار نعيش مازلنا نانل
مششا ولكششن والفلسفة، الكلم وعلم المنطق وكذا اختياراتنا، وفي عقليتنا وفي

اختراقششات مششن حولنششا يجري ما حقيقة لنعرف القديم نتمثل أن هو هنا يهمني
مبششدأ أن ولنتششذكر الجديششدة الوافششدات طريششق عششن تششدمير ومحاولت شركية،

فالصششوفية وسششيلته، وبيششن المششذهب معتقششد بين التفريق على يقوم الختراق
هششذه إدخال المذاهب هذه أصحاب يريد وحين الفلسفة، وكذا وطريقة عقيدة

منتهششى وهششذا والعقيششدة الطريقششة نبيشش يفرقون فإنهم السلم على الوافدات
والتقية. دليستال

الطريقششة إلششى السششلم بحاجاششة دائمششا المسششلمين يشششعرون الختراق أهل
الفلسششفة صششنعت وهكششذا الصششوفية صششنعت هكذا والحركة، ةالفاعلي لعطائه

اهيمه.فوم السلم اختراق تم وهكذا
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حديثا): الشريعة (تلوين الختراق
لباسششها وزورت القتصششادية وطريقتها العقدي بارتباطها الشتراكية جااءات

أنها ومع )، والطريقة العقيدة بين التفريق ( أي التفريق بهذا المسلمين على
اتهبصششور نفسششها طرحششت الوافششدة والنحششل المششذاهب ككششل المششر بدايششة في

عششادت والزندقششة التكفيششر حكششم عليهششا سششل فلما الشاملة وبأبعادها الحقيقية
أو اشششتراكيا السششلم ارصششو الحيلششة فششانطلت المذكور، التفريق بهذا لتتخفى

السششلم: أصششبح وبالتششالي الشششتراكية، أسششلمت ذكرنششاه: الششذي بالمصششطلح
اشتراكية. = القتصاد = فلسفية، الحكمة صوفية،= الطريقة

العقششدي بعدها لها إنسانيا دينا أصحابها عند وكانت الديمقراطية، جااءات ثم
عششن الوائششل قششال وكمششا الليششبرالي، السياسششي بعششدها (اليششديولوجاي) ولهششا

سششيوف عليها وسلت وزندقة، كفر أنها الولى الفلسفة وعن الولى الصوفية
وأنهششا الششدين، خصششائص كششل لششه جاديد دين أنها عنها قالوا حيث والجهاد، العلم

بيششن التفريق وهو الجديد، بالثوب لنا وخرجات وتخفت عادت وعقيدة، طريقة
ارتبششاط أن مششع (طريقششة)، كوسششيلة يمقراطيششةدال وبيششن كششدين يششةطالديمقرا
والتفريق وعضوي، حتمي ارتباط (الوسيلة) هو (العقيدة) بالطريقة الحقيقة

السشلم صششيروا التفريششق هششذا بعششد لكنهششم والواقششع، للحقيقة تزوير هو بينهما
الديمقراطية. السابق: أسلمت بالتعبير أو ديمقراطيا

. الطريقة؟         تغير مع العقيدة تأثر عدما تصور يمكن هل

يششرلتمر خداعيششة طريقة هي الطريقة هذه فإن ل، وألف ابتداءا: ل الجواب
- الشششيطان - خطششوات وطريقته إبليس مذهب وهكذا خطوة، خطوة القضية
جارعششات لهم إعطائه من مانع فل واحدة جاملة المذهب الناس يرفض فعندما
بالشد. وانتهاءا بالخف بدءاا متفرقة
ارت السلم، في الصوفية استقرت نعم ي وص هشو والسشلم السشلم، ه

تصششوف أو الصششوفية - أسششلمة أخرى مرة نكرر أن حرج من وليس الصوفية،
بعد أنها أم فقط، كطريقة السلم في الصوفية استقرت هل - ولكن السلم

التقيششة الصوفية استعملت لقد العقيدة؟ إلى الطريقة من الناس حملت ذلك
الستسششلم، منتهششى المششرءا يبلششغ أن بعد تظهرها وبقيت العقيدة، موضوع في

هي السلم عقيدة ليجعل مثل محدث شيخ لنا يأتي أن مستغربا ليس ولذلك
وليششا)) لششي عششادى ((من حديث شرحه في الغماري كلم انظر الوجاود، وحدة
فيشض، مشن غيششض هششذا -، المعاصرين من - والشيخ الذهبي المام على ورده
النششاس مششن جاملششة عقائششد علششى طريقتهششا مع اتهبعقيد الصوفية سيطرت لقد

.والسنة بالكتاب والهتداءا السلم اسم تحت
التفكششر طريقششة إلششى المنطششق أدخلششت الفلسششفية، الحكمششة فعلششت وكششذا
أصششول فششي ذلششك بعششد واسششتقر ،1العقائششد كتششب في المنطق واستقر والنظر،
لسششمها صششار أن بعششد عقيدتها عرض في تجبن لم هذا لها تم أن وبعد 2الفقه،

العقيششدة نفششس هششي الفلسششفية العقيششدة أن المششر فششانتهى والتقدير، الحترام
3السلمية.
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حكششم، طريقششة باعتبارهششا انهششيطرحو الديمقراطية: المشششايخ جااءات والن
إن ويقولششون (العلمانيششة)، عقيششدتها وبيششن بينهششا ويفرقششون سياسششة، ووسششيلة

ي الديمقراطيشة يوسشف المعمشم الششيخ أن حشتى وجاشوهره، السشلم لشب ه
بكششل الديمقراطيششة يسششتوعب السششلم إن القششول مششن يخجششل لششم قرضششاوي

ا.تهتجليا
الجششواب الديمقراطيششة؟ عقيششدة يعتقششدون ل الحقيقة في هؤلءا هل ولكن،

الششتي النسانية العقيدة يعتقدون صاروا وأنهم وبياناتهم تصريحاتهم من يظهر
والخرة. الغيب عن الدنيا هذه في حياته استقللية النسان تعطي

اللششه يرضشش الصششحابة عرفششه الذي السلم يعد لم أي إنسانيا السلم صار
بششل اللششه، عبششد النسششان وأن للخششرة، محطششة الششدنيا هششذه جاعل والذي عنهم،
النششاس يسششتنبط ومصالحها أحكامها ضوءا وعلى المنى غاية هي الدنيا صارت

لخروي. ا المقصد إلى النظر دون والتشريعات الحكام
ارب وكمشا الصوفية، حارب من قديما الناس حارب وكما قشديما النشاس ح

مششع النسششق هششذا علششى يتجششدد التاريخ هو فها الكلم وعلم المنطق حارب من
هششو ريوالمستن الواعي الذكي والمفكر المتنور المسلم صار إذ الديمقراطية،

(الطريقششة) السششلوب منشششأ يعرفششون الششذين وحششتى الششديمقراطي، المفكششر
العقيششدة بيششن يفرقششون فششإنهم وعقيششدتها منبتهششا ويعرفششون الديمقراطيششة،

المسششلمين: من نوعين أمام أننا أي الصولية، منتهى عندهم وهذا والطريقة،
ويكفششر بالطريقششة منؤيشش ومسششلم تجلياتها، وجاميع بالديمقراطية يؤمن مسلم

أنهششم فيهششم وحكمنششا وردة كفششر سششلفنا: كلهمششا قال كما نقول لكنا بالعقيدة،
زنادقة.
زنادقة. الكلم : علماءالهال رحمهما ومالك الشافعي قال

:(! ..     ) ؟      غاية أما وسإيلة الدين والعقيدة الطريقة بين التفريق قاعدة

فهشم والعقيشدة، الطريقشة بيشن التفريشق ييشنئرالا البشدع أهل أساليب من
والحركششة ةيالفاعل إضفاءا باب تحت الوافدة والنحلة الجديد المذهب يمررون

رأينششا كمششا الوافدة، والنحلة المذهب من الطريقة بأخذ وذلك الدين، هذا على
الديمقراطيششة، مششع الواقششع هو وهذا سابقا، والفلسفة الصوفي مع واضحا هذا

العقيدة بين فرقوا البداية في السلم لتحريف أو الديمقراطية لسلمة فإنهم
بآليتهششا الديمقراطيششة أخششذوا أنهششم يزعمششون فهم ها،بأسلو وبين الديمقراطية

التفريشق وهشذا (وأيدلوجايشة)، عقيشدة ورفضشوها وأسشلوبها يمهاظوتن وحركتها
ذهششب أنششه أي باعتقششاده، ديمقراطيششا صار الكثير فإن وإل البعض، عند مرحلي

السششلم فصششار وعقيششدتها، الديمقراطية النحلة أصل خلل من السلم يفسر
الششدين لضرورة قيمة ول بالخرة، له علقة ل الحكام، دنيوي الوضع، نيإنسا

لمفهششوم ذكرنششا عنششد سششبق فيمششا قليل بسششطناه قششد وهششذا اللهششي، والرضششى
الرائيين. عرف في والمصلحة الشرعية المصلحة

السشلم عشن الحششديث هششو الخشتراق لهشذا المظشاهر هشذه أخطششر من وإن
كمششا المسششألة وشششرحا الصحيح، الوحيد الدين أنه بحقيقة ل نافعا دينا باعتباره

يلي:
لهششذا خضشع مشا وأنششه التعبششد، هشي السشلم وبيششن المسلم بين العلقة مبدأ

عبششاده تعششالى اللششه أمششر فلو والنهي، المر حق له ممن صادرا لكونه إل الدين
اللششه أمر كما أمره ويمتثلوا يطيعوه أن العباد فعلى مهوعذاب ضررهم فيه بما

السشلم عليشه إسماعيل ابنه يذبح أن مسلال عليه إبراهيم وخليله عبده تعالى



اللششه من صادر أنه وسلم عليه الله صلى النبي خبر تصديقهم ذلك وأساس -،
مششا أنششه بعبششاده تعششالى اللششه رحمة من كان نعم عقولهم، تحتمله لم ولو تعالى

خبر من وما والخرة، الدنيا في لمنفعتهم تحقيق وفيه إل إياه أمرهم أمر من
لششب هششو وهذا معناه، وإدراك فهمه على القدرة عقولهم وفي إل إياه أعلمهم

والحششداثيون والرائيششون الجششدد المبتدعششة وأمششا وجاوهره، ومعناه السلم دين
هششذا إيصششال أستطيع ماهب قصتين سوقأوس الحقيقة هذه مع آخر تصور فلهم

لخواني: الفارق
السششماوية، بالديششان تششؤمن ل الشيوعية أن المعلوم : منالولى القصة

وقششد وتعششالى، سششبحانه اللششه الغيششب هذا ومن فيه، ما بكل الغيب عالم يوتنف
وأهلششه، السششلم مششع خششاص تعامششل ولهششا كلهششا، الديششان الشششيوعية حششاربت

شششرحا علششى نششأتي أن نريد ول للسلم خاصا وعداءا حقدا يكنون فالشيوعيون
لششم هششذا لكششن الديششان، تنكششر الشيوعية أن أقول: ومع الخصوص، هذا أسباب

جابهات إلى ليدخلهم القساوسة يويستدع الكنائس يفتح أن من ستالين يمنع
الحششرب خلل وذلششك الرعايششا ليواجاهششوا الجاتماعششات أماكن لهم ويفتح القتال،

فششي رأى سششتالين أن ذلششك وسبب روسيا، هتلر تاحاجاا وعندما الثانية، العالمية
نمششاوالل هتلششر ضششد والنتصششارات النجاحششات لتحقيششق مهمششا عششامل الششدين

هششذه فششي الدين استغلل يمكن أنه رأى ولكن بالديان قدعتي ل فهو والنازيين،
أن بالكنششائس أمششر ولهششذا للحششرب، والجنششود للمقاومششة النششاس لدفع المرحلة
والمقاومششة، التحريششض فششي دورهم يأخذوا أن وللقساوسة النواقيس، تضرب
الدين وصواب صحته عدم أو الدين صحة يهمه يكن لم ستالين أن ترى فأنت

المرحلة. لهذه نافعا عامل الدين في رأى بل صوابه، عدم أو
الحششرب فششي القششادة أحششد المريكششي، بششاتون : الجنششرالالثانيصصة القصصصة

بعششض لتحقيششق صششحو يششوم إلششى معاركه إحدى في بحاجاة كان الثانية العالمية
المرافششق النصششراني الدين رجال فاستدعى اللمان، ضد العسكرية النجازات
يششوم لتحقيششق ربششه فيهششا ليسششأل صلة صيغة له يكتب أن منه وطلب للجيش،

طلبشه الشذي اليشوم يكشون أن اللشه وقدر الصلة صيغة له كتب وبالفعل صحو،
وساما وقلده العسكري القس باتون الجنرال استدعى المعركة وبعد صحوا،
الجنرال. قال كما ربه مع القس علقة لحسن خاصا

هششو البشششر مششن النششوع لهششذا بالنسششبة الششدين أن لنششا وتظهر حقيقية القصة
اسششتخدام فششي تتكششرر صششورة وهي المنفعة، تحصل به دنيوي، مقصد لتحقيق

العباد، لرب العبودية يحقق حقا، دينا باعتباره ل مصلحة يحقق باعتباره الدين
ضششد أكتششوبر معركششة أكششبر" فششي "اللششه شششعار المصششري الجيش استخدم كما

بعششض والجاتماعيششة العلميششة المؤسسششات مششن الكششثير تضششع وكمششا اليهششود،
أو نبويششة، أحششاديث أو قرآنية آيات من إسلمية كانت سواءا الدينية، الشعارات

إسلمية. غير
الهششدف لتحقيشق تسشتخدم الششتي العوامشل أحشد هشو هششؤلءا عنششد إذا فالدين
السششعودية الدولششة برفششع شششبيه وهششو الهششدف، هو بنفسه الدين أن ل الدنيوي،

أكششبر"، "الله شعار البعثي صدام ورفع الله، رسول محمد الله إل إله ل شعار
العباد لرب العبودية لتحقيق غاية ل وسيلة عندهم فالدين المثلة، من وغيرها

تقششدم الششذين مصلحة ولذلك الصادق، للمسلم بالنسبة الغايات غاية هي التي
أجال من تموت فالنفوس ضرورة، تعادلها ل الدين وضرورة مصلحة، أي على



تحقيششق سششبيل فششي تنهششار المصششالح وكل الدين، لرفعة تنفق والموال الدين،
وإعلئه. الدين إقامة

العلماني: الرائي التحالف في قراءة
المبتدعة؟. الرائيين عند الدين لهم في التوجاه هذا نقرأ كيف
والششوطنيين، القششوميين وبيششن المبتدعششة هششؤلءا بيششن تقع التي اللقاءاات في
تجششد تعششد لششم بششل تجششاوزت، القضششية أن نششرى الديششان، مششؤتمرات في وكذلك

حششق وبيان السلم، إلى الخصوم دعوة أمر في المبتدعة عقول في الهتمام
أهل يا قل{ }،شيئا بي يشركون ل يعبدونني{ العبيد على تعالى الله

}اللصصه... إل نعبصصد ل أن وبينكصصم بيننا سإواء كلمة إلى تعالوا الكتاب
طششرف كششل اسششتخدام ضششرورة علششى للتفششاق تعقششد اللقاءاات هذه صارت بل

تحقيششق أو اللحاد، أمام الوقوف مثل مشتركة، أهداف لتحقيق الفاعلة لقواه
ضششد الوقششوف أو والحريششة الديمقراطيششة مبششادئ تعميششق أو الوطنيششة، الوحششدة
المثلة: وإليك الجانبي الطغيان

عقششد ) تم1994 سنة / أكتوبر الول  تشرين12-10(  تاريخ من بيروت في
كششونت والسششلمي القومي الجانبين من وبتمثيل السلمي، القومي المؤتمر

الششدين خيششر والششدكتور الغنوشششي راشششد المعمششم غيششر الشششيخ مششن مجموعششة
عششن (ممثل نعمششان عصششام ومششن الششدجااني، صششدقي أحمششد والششدكتور حسيب،
عمششل ورقششة المبتدعششة قششدم قلت ،1السلميون قدم الترابي)، حسن الدكتور
هششم: فهمششي السششلمي التيششار ممثلششو وكششان المششذكورة، اللجنششة مششن بتكليششف
الكششثير وقششالوا القرضششاوي، يوسف عمارة، محمد العوا، سليم محمد هويدي،

لتالية: ا والتوصيات البنود هو هنا يهمنا وما ورقتهم في الضللت من
مشن درجاشة علشى التحشديات المقدمشة) ولن الورقشة تسلسشل  - (حسب8

الجبهششات فششي والنهيششارات المعاصششر، تاريخنششا فششي مسششبوقة غيششر الخطششورة
مششن جاششدوى أي يششرى ل السششلمي التيششار فششإن مخيفة، بسرعة تتوالى العربية
أو الماضششي، مناقشششة فششي اللقششاءاات لهششذه تخصششص الششتي الوقششات إنفششاق

الششذي وإنمششا تهششم، مششن بششه البعششض يرميه مما ساحته لتبرئة تيار كل محاولت
إلششى المجتمعششون والقيششاديون المفكششرون يتطلششع أن هششو ومششؤثرا مجششديا نراه

ي يحشاولون والمسشتقبل، الحاضشر الرسشمي الستسشلم مقاومشة الحاضشر ف
فششي ويحششاولون الوطنيششة، الرادة وقهششر والضششعاف السششتتباع لمحششاولت
السششيادة باسششتعادة المششر الواقششع بتغيششر الكفيلششة لوسششائل ا صششنع المسششتقبل

والرافضين عنه الناكبين على الحق وفرض العربي القرار واستقلل الوطنية
له.

صششراع إلششى إشششارة الورقششة كششل فششي ول النقطششة هششذه فششي يوجاد قلت: ل
قضششية ول ومششذاهبه، الشششيطان أديششان مششع تعششالى اللششه ديششن باعتباره السلم
ول{ الخصشومة أسشاس إلشى خفيفة ولو إشارة يوجاد ول الشرك، مع التوحيد

}.اسإتطاعوا إن دينكم عن يردوكم حتى يقاتلونكم يزالون
القششومي التيششارين بيششن السششتراتيجي التفاهم أبواب اللقاءا هذا  - ويفتح13

مشششروع صششياغة سششبيل فششي حسششمها يجششب الششتي القضششايا حششول والسششلمي

راشششد كششان وإذا الصششوليين، السششلميين بما يعنون الصلبة، العلمانية تعبيرات حسب-  1
مفلس. كل سامها حتى هزالها وبان هزلت فقد الصوليين من والترابي



للصهيونية والستتباع الستذلل ترسيخ محاولت مواجاهة في العربية للنهضة
والغرب.

النهضششة مشششروع صششياغة فششي المشششاركة إلششى مدعو القومي قلت: التيار
والقتصششادية السياسششية المصششائب مششن الكششثير صششنع الششذي التيار وهو العربية

أغلششب فششإن ببعيششد، عنششا وأعمششدته السششوري القششومي الحششزب ومششا والفكريششة،
يقال فهل التيار، وهذا الحزب هذا نتاج من السلم على الحاقدين العلمانيين

للمششة النهضششة مشششروع لصششياغة مششدعوون الكفششرة القششوميين أن هششذا بعششد
صريح. كفر هذا سبحانك المحمدية،

لهششذه العامششة السششلمية المرجاعيششة قضششية هششي القضششايا هششذه  - وأولى14
وأن للسششلم، إل تكششون ل المرجاعيششة هششذه أن يششرى السشلمي فالتيششار المششة،

والبطششال وبالنضششال بالتاريششخ القششومي للعششتزاز الخششرى القششوى عوامششل
ول السششلمية المرجاعيششة رصششيد إلى مقدرة إضافة تكون أن يجب وبالمواقف

عليه. عبئا أو الرصيد هذا من خصما ظرف أي تحت تكون أن يجوز
إنه المبتدعة؟ هؤلءا عند السلم مفهوم هو ما المسلم أخي : أرأيت قلت

واعلششم العباد، لرب الستسلم إسلم ل الحضاري، والنتساب التاريخ، إسلم
وهششو السششلم عن والقوميون البعثيون يقوله ما عين هو يقولون الذي هذا أن

مششن تعجششب ل ولهششذا السلم، عن البعثي النصراني عفلق ميشيل قول نفس
المرتدين. وبين المبتدعة هؤلءا بين تقوم التي التحالفات

أن يشبين العملششي الواقشع إلشى الديمقراطيششة القاعششدة مشن  - والنتقشال15
متقششدم، حضششاري موقششع نحو الجماهير تحريك على القدر الطاقة هو السلم

الموقششع إلى الحالية نكبتها من بالمة يخرج مستمر لنضال الدافعة القوة وهو
المناسب. الحضاري

السششلم الرائيششون، المبتدعششة إليششه يششدعو الششذي السششلم هو هذا قلت: إذا
الوحيد. الصحيح السلم ل النافع

يمنعنششي المسششاحة ضششيق ولكن القوميين، ورقة من شيئا ذكرت لو وبودي
السششلم أن وهششو قلنششاه لمششا تحقيق بمثابة كان الختامي البيان ولكن هذا، من
عبششوديتهم عششن وبعيدا تدينهم، عن بعيدا الشعوب لقضايا نافعا مستخدما كان
التحششديات لمواجاهششة الطاقششات تجميششع لقضششية السلم فاستخدم العباد، لرب

بالعروبششة متميز حضاري نموذج بإنشاءا الغربية الحضارية الهجمة ورد الراهنة
والسلم.
والتنظيمششات، الحششزاب أهششداف لتحقيششق نافعششا دينششا السششلم يصبح وهكذا

وضلل. كفر عداه وما الوحيد، والحق الصحيح، الدين هو وليس
مصصا عابصصدون أنتم ول تعبدون، ما أعبد ل الكافرون، أيها يا قل{

دينكصصم لكصصم أعبصصد، ما عابدون أنتم ول عبدتم، ما عابد أنا ول أعبد،
فصصي وهصصو منه يقبل فلن دينا السإلما غير يبتغ ومن{ }،دين ولي

أمصصروا ومصصا{ }،فيصصدهنون تدهن لو ودوا{ }،الخاسإرين من الخرة
ويؤتصصوا الصصصلة ويقيموا حنفاء، الدين له مخلصين الله ليعبدوا إل

} هششذهالسإصصلما اللصصه عنصصد الصصدين إن{ }،القيمصصة ديصصن وذلك الزكاة
يعتقششده الششذي الششدين أن ذلششك، علششى شاهدة آيات من وغيرها القرآنية اليات
مصا وباطصل فيصصه هصم ما متبر{ آخر، واد في وهم واد في المبتدعة هؤلءا
}.يعملون كانوا



التلبيس): ( تأسإيس والتاريخ الختراق
حيششث والعصششور، الزمششان مششر علششى تتكرر والدعوة الشعار سرقة ظاهرة

ذهنششه فششي مكتمل يكششون قششد مميششز ومنهج ما عقيدة على الدعوة صاحب يبدأ
دخلهششا منهم كل والمؤيدون، النصار حوله فيتجمع مسطحا، عائما يكون وقد

وعقليته قدراته في مميز رجال فيتلقفها كذلك، خاص وبفهم له خاص لمقصد
وفكرتششه، حسششابه إلششى الششدعوة يجيششر أن والمميزات القدرات بهذه فيستطيع

المحتششوى - ويتغيشر جاامشدا مصششمتا حديششديا الول الوضشع علشى الشعار فيبقى
أمششر صششار الجديششد المضششمون مششع الشششعار هششذا شششاع إذا حششتى والمضششمون،

الول. المر إلى الناس رد في متعبا عسيرا المصلحين
عليششه عيسششى علششى أنزلششه الششذي تعششالى الله دين في حدثت الظاهرة هذه
تعششالى اللششه إفششراد وإلششى التوحيششد، إلششى دعششا السششلم عليششه فعيسششى السلم،
العششرش وأن شششيءا، كمثلششه ليششس وأنه تعالى الله صفات عن وأخبر بالعبادة،

وحششذر عبيششده، وعن العرش عن مستغن والله تعالى، لله مخلوقات دونه وما
من وحذرهم والتماثيل، الصور عبادة من فحذرهم والكفر، الشرك من العباد

وضششوحا واضششحا كششان هششذا كششل تعششالى، اللششه دون مششن أربابششا النششاس اتخششاذهم
دعششوة فششي يكششن فلششم إسرائيل، لبني السلم عليه عيسى دعوة في الشمس

هششو الجششانب هششذا لن الجانب، هذا في التأويل، يحتمل ما السلم عليه عيسى
لششه أصحاب فتبعه واضحا، صريحا يكون أن بد ل فلذلك وعمادها، الدعوة أس
وأصششفياءا حششواريين صششاروا خواصا منهم واصطفى ذاك، يوم الناس خيرة هم
ره،يغ فصلبوا اليهود على وشبه السماءا، إلى السلم عليه عيسى رفع ثم له،
وتغيششر الدعوة انحرفت فكيف الصفياءا، وعقلية ذهن في واضحا كان هذا كل

ذلك؟. بعد مضمونها
إلششى بالششدعوة أتبششاعه نشششط السششماءا إلى السلم عليه عيسى رفع أن بعد

الشششر غضششب ازداد كلمششا وقوة نشاطا الدعوة ازدادت وكلما تعالى، الله دين
قد رجال هناك وكان لتباعها، عذابهم وازداد لها، اليهود اضطهاد فازداد عليها،
الششدعوة، لهششذه وبغضششه عششذابه الروايات) في (حسب دسالمق بيت في تميز
مششن فرمانششا يستخرج أن استطاع وقد ول،ؤشا يسمى يهوديا الرجال هذا كان

عليششه عيسشى أتبششاع مشن جاماعششة لقتشل المقششدس بيششت فشي الروماني الحاكم
دمشششق، إلششى سششائرا وجاهششه ووجاه الفرمان شاؤول حمل دمشق، في السلم

أنه وادعى السلم، عليه المسيح بدعوة مؤمنا دمشق دخل نهإالرواية:  تقول
خششوف كششان السششلم، عليه عيسى دين اتباع إلى تدعوه الطريق في رؤيا رأى

بعد ثقتهم يكسب أن استطاع لكنه ابتداءا منه فتخوفوا شديدا، منه نيالحواري
أكششثر كششان الجديششد، الششدين إلى بالدعوة معهم ونشط الزمن، من قصيرة مدة

مششن كششثير فششي تصششاحبا حيث عنه، الله رضي برنابا هو معه صداقة نيالحواري
الششذي السششلمي الششدين إلى للدعوة والمدن القرى إلى ورحلتهما أسفارهما

الششدنيا ششمال إلششى قصششدا لهما طويلة رحلة وفي السلم، عليه عيسى به أتى
جازائششر إلششى وجاهتششه برنابا وجاه حيث انفصل، وهناك أنطاكية إلى الثنان وصل
نفسششه سششمىو السششلم ادعى ابعدم اسمه غير (الذي شاؤول وواصل البحر،

بلد عاصشمة فشي بششه المقشام اسششتقر حيششث الرومان بلد إلى بولس) مسيرته
.يروالتزو التحريف بدأ وهناك روما، المبراطورية ومقر الرومان

السششلم ديششن إلششى يدعو بدأ حتى المقام به واستقر روما إلى وصل إن ما
فششادعى مختلششف، ونمومضشش يششددجا حتوىبم السلم عليه عيسى به أتى يالذ



اللششه، ابششن هششو بل بشرا ليس وأنه البشر، عن تميز عيسى أن روما في هناك
تششم فبهششذا خطاياهم، من البشر يخلص أن أجال من صلبه (أباه) قد الرب وأن
يدينؤوالم النصار بسيك وبدأ ومعاصيهم، مبهذنو من وانعتاقهم البشر فداءا

لهششم يقششال رة،يششمتغ وفحوى جاديد، بمضمون ولكن الول الشعار تحت للدين
الشششرك بأجاوبششة يبششونجدينكششم؟. في المسششيح. مششا أنتم؟. يقولششون: أتبششاع من

الكفر. واعتقاد
صششدمة أكششثرهم كششان ين،يالحششوار إلى وصل حتى الخبر وانتشر التباع كثر

تعنششي (وبطششرس بطششرس، هششو هعنشش الله رضي الصفا سمعان هو الحدث بهذا
تبيشش مششن ماشششيا نفسششه بطششرس حمششل الششدين)، عليهششا يقششام الششتي الصششخرة
ليعلششن رومششا إلششى وصل حتى بدابة حينا ويعان حينا ييمش روما إلى المقدس

قششولت السششلم، عليششه عيسى إلى بنسبته وكذبه الدين هذا ضلل هناك للتباع
جاوعششا للمششوت تعششرض أنششه مسيرته خلل وصلت بطرس مشقة أن الروايات
بيششان فششي إخلصششه لكن كثيرة، مرات نزفتا رجاليه وأن كثيرة، راتم وعطشا

مششارو وصششل عنششدما روما، إلى الطريق لمواصلة (شاؤول) دفعه بولس كذب
هنششاك الدولششة عليششه شششاؤول أتبششاع فاسششتعدى ول،ؤشا وكذب ضلل يعلن بدأ

فقتشل، بالقتشل عليششه وحكموا روما وصوله من واحد أسبوع بعد عليه فقبضت
ديششن وشعار دعوى تحت والكفر الشرك إلى روما في دعوته شاؤول وواصل
السلم. عليه عيسى

فششي الجششدد التبششاع إلششى رسششائل مجموعششة أرسل برنابا أن الروايات تقول
شششاؤول واسششتغلها تنفششع، لششم كلهششا وشششركهم انحرافهششم مششن يحششذرهم رومششا

اسششتدرار فششي شاؤول استغله قد لبطرس رومانلا قتل إن بل سيئا، استغلل
ودينهششم لمششذهبهم بطششرس نسششبوا حيششث أتباعه وعلى عليه والشفقة العطف

الرومانيين. الطغاة قبل من شهيدا قتل وأنه
وانحششرف السششلم عليششه عيسششى إلى والنسبة والعنوان الشعار بقي وهكذا
وبيششن الشرق في الموحدين بين الصراع واستمر المحتوى، وتبدل المضمون

علششى - واسششتمر الجديششد الششدين بهششذا أحق - من حول قائما روما في الوثنيين
إمششبراطور كسششب المثلثششون الوثنيون استطاع حتى طويلة، سنين الحالة هذه

بقسششطنطين النصششارى يسششميه لششتي(وا قسششطنطين هششو صششفهم إلى روماني
فبعششض قششط، دينهششم فشي يششدخل لششم أنششه مششع قسشطنطين القششديس أو يربالكشش

هششذا ينفششي وبعضششها المششوت فششراش علششى نصششرانيا تعمششد أنششه تقول الروايات
فحفششظ خصومه، ضد بالسلطة انفراده تحقيق في أعانوه كلية) حيث التعميد

على ريالتاث استطاعوا وكذلك واتجاههم، مذهبهم يدعم وبدأ الجميل هذا لهم
السششلطة فاسششتغلوا الجديد، نيالوث الدين إلى قلبها استمالوا حيث هيلنة أمه

الرومانيششة الدولة تنصرت الموحدين، من خصومهم على القضاءا في الحاكمة
اضشطر ممششا الشششرق فششي للموحدين وقتلها تنكيلها أوبد الوثنية الطريقة ىعل

الدولششة شبطشش عششن بعيششدا والقفششار الجبششال إلششى الهششرب إلى التوحيد أصحاب
ودخششل السششلم مءاهجاششا حششتى وحيدتال طريق على منهم قلة وبقي الرومانية،

الششدعوة وتحششولت الشششعار، سششرق وهكششذا وأسششلموا، فيششه فدخلوا بلدهم إلى
والحكششم السياسششة أتبششاعه واسششتغل والششدين، الملششة غيششر واحششد رجاششل بفعششل

الششدين هششو وهششا الطريششق، مششن وإبعادهم خصومهم على قضاءالا في فعاونتهم
موحششد فيهششم وليششس الرض اججششف أتباعه يمل السلم عليه لعيسى المنسوب

تعالى. لله



اللششه صششلى محمد على أنزله الذي تعالى الله دين مع ثديح المر هذا كاد
عليشه اللشه صشلى النبي حياة آخر في كانت التي الردة حادثة وما ،وسلم عليه

تكفششل هاللشش أن ولششول الختراق، لمحاولة مثال إل وفاته بعد انتشرت ثم وسلم
كأمثششال الرجاششال، من الرائع الصنف هذا الدين لهذا أقام الله وأن دينه، بحفظ

بعد أثرا تعالى الله دين لصار المؤمنين وبقية عنه هالل يرض الصديق بكر أبي
بمسششيلمة اليمان فيه جاديد، بمحتوى آخر إسلما التوحيد، إسلم ولصار عين،

وسجاحا.
فششي تعالى الله رحمه حنبل بن أحمد الثاني الصديق مع الحدث هذا وتكرر

المنششابر علششى (وخطبششوا العتزال، أئمة القضاءا تقلد حيث القرآن، خلق محنة
مششن منهم فقتل الموحدين، على فضيق ومذهبهم)، دينهم في الخليفة ودخل
إل المحنششة فششي يصمد ولم تقية، بعضهم جاابأو هرب، من منهم وهرب قتل،
مششن المششة وهششذه الششدين هششذا بششه اللششه حفششظ حيششث تعششالى، اللششه رحمه أحمد

والردة. النحراف

المة: عصمة
فقششد السلم، اسم تحت وتغييرها انحرافها أو المة جاميع ردة الممتنع من
صلى يضطربون. قال ول يحيدون ل الحق على جاماعة ببقاءا تعالى الله تكفل

تحريف عنه ينفون عدولهم خلف كل من العلم هذا وسلم: ((يحمل عليه الله
أحمششد المششام فيهششم وقششال ن))،يالجششاهل وتأويل المبطلين، وانتحال المغالين،

الششذي للششه الجهمية": الحمد على "الرد في كتابه خطبة في تعالى الله رحمه
إلى ضل من يدعون العلم أهل من بقايا الرسل من فترة زمان كل في جاعل
مششن فكششم العمى، أهل الله بنور صرونبوي الذى، على منهم ويصبرون هدى،
علششى أثرهششم أحسششن فمششا هدوه، قد جااهل ضال ومن أحيوه، قد لبليس قتيل

ترفششع وهششي وترتد جاماعة تنحرف أن امعليهم.ا.هش. أ اسنال أثر وأقبح الناس،
منششه وقششع قششد فهششذا وسششلم عليششه اللششه صششلى مششدلمح وتنتسب السلم شعار

ر:يالكث الشيءا
ممششا شششيءا فيششه ليششس غريششب، بيششجع دين لهم والقرامطة عيليةمافالس

محمششد ولمششة للسششلم ينتسبون منهفإ ذلك ومع والسنة ابتللك انتسابه يصح
وسلم. عليه الله صلى

صششلى محمششد ولمششة للسششلم ينتسششبون الشيطان عبدة اليزيديون هم وها
والولءا. بالطاعة له ويدينون الشيطان يعبدون ذلك ومع وسلم عليه الله

والمخلششوق) ينتسششبون الخالق بين فرق (ل الوجاود بوحدة القائلون وهاهم
وسلم. عليه الله صلى ولمحمد للسلم
القبششور، كعبششدة والجماعششة السشنة أهشل شششعار يرفعششون البدع أهل هم وها

والتجهم. والتأويل بالجبر والقائلين
وهشذه الشتزييف هشذا فيهشا حصشل التي الطريقة في النظر أنعمت لو وأنت
تزييفششه في شاؤول مع قدمناها التي بالطريقة يتم أغلبها أن لوجادت السرقة

نصرته). في السياسة تدخل ثم داعية رجال (انحراف تعالى الله لدين

والتحريف: التزييف مسالك
المزيفششون هششؤلءا يتخششذها ومسششهلت مزالق هناك ) أنلهال (حفظك اعلم

جل:ع على لك أسوقها كفرهم أو بدعتهم تمرير في



الزهششد هششو المزيفششون هؤلءا يتخذها التي الشيطانية المزالق هذه  - أهم1
فششي البدعيششة الششدعوات جاميششع مبتششدأ قرأت لو فأنت والمسكنة، الفقر وادعاءا
الزهششد اتبششاع هششو التبششاع بنششاءا في الول الطريق أن لوجادت السلمي التاريخ

القششداحا ميمششون وهششذا القرامطششة)، (مؤسششس قرمششط حمششدان فهششذا والذلششة،
في الحشاشين قلعة (مؤسس حااالصب حسن وهذا العبيديين)، دولة (مؤسس

كلهششم رهششميوغ الشششيطان عبششدة اليزيششدي الدين مؤسس وهذا ألموت)، قلعة
والمسكنة. الزهد بإظهار بدأوا
مششن فالمغفلون الوجاه، بنور البعض يسميه الذي وهذا السمت،  - حسن2

لششو وأنت الحقائق، يناقشون ول السمت، وحسن الوجاه وضاءاة تغرهم البشر
لجاابك: بششأن طرقهم صدق دليل عن الصوفية الطرق أتباع من الكثير سألت
نير. مشرق وجاه له الله حفظه شيخنا

مششن التمكششن بهششا يلحششق وكششذا البلغششة، مششن والتمكن الخطابية  - القدرة3
الكتف. تؤكل أين بإتقانه: من بعضهم سماها كما أو المحاورة

عليهششم الششبيت لل كالنتسششاب والصششل، المنبششت لشششرف  - النتسششاب4
مثل. السلم

وهششي المبطششل، ويسششتخدمها المحششق يسششتخدمها قششد ذكرناهششا الششتي وهذه
يفوتهششا ل أن الحق داعي فعلى داخله، في دليله ممن الحق إثبات أدلة ليست

والفهم الدراسة يعيرون ول والرسوم، المظاهر تغرهم الناس من الكثير لن
فيهششا تجد ل المائة كالبل سلناوسلم: ((ا عليه الله صلى قال كما قيمة نىأد

كششل يتبعششون رعششاع همششج عنه: "وأكششثرهم الله رضي علي قال اموك راحلة))،
المغفلين". "مزالق تسمى أن تستحق المزالق هذه ولذلك ناعق"،

/ لفيةلسصص(ا اللفصصظ وتزييصصف نصصىالمع تحريصصف
): الجهاد

لششه علينا، عزيز اسم انحراف إلى الوصول منه تصدق أمر من متهدق ما 
حقيقتششه، عششن صششرفوه قششوم مششع نتنششازعه زلنششا ومششا وسششنا،فن على حبيب وقع

"السلفية". هو السم هذا والبهتان، الزور ثياب وألبسوه
مششع العلقششة فششي الوضششوحا مششن درجاششة إلششى الجهاديششة الحركششة تصل عندما
مششن والكبر الول الدليل أن مع الحق، على أنها على دليل أكبر فهذا الخرين

فهششم علشى والسششنة الكتششاب أي المطلششق، الحششق مشن تنطششق أنها هو كله ذلك
حقيقتششه، علششى الواقششع كشششفت تيالشش العلقششة هذه عنهم، الله رضي الصحابة

محسششنات غيششر مششن النششاس أمام وصاروا سوآتهم، وكشفت المرتدين فعرت
زورت الششتي المبتدعششة السشلمية الحركششات وعششرت فارغششة، ودعشاوى باطلششة

وأعيششاهم بالسششقوط النفششوس ضششعاف وبششدأ الجميششل، وجاهه وشوهت السلم
وصششدعت الرنانششة، واللقششاب الجوفششاءا الشششعارات وحطمششت ،يرالمسشش طششول
مشن تفشوت الششتي الموهومشة لحالمصا أو تحرق، التي بالسفن آبهة غير بالحق

نفششوس فششي الجهاديششة الحركششات تصششنعه الششذي الواقششع هششذا أليس رجاعة، ريغ
السلم عليه موسى عصا الزمان هذا في تمثل أنها على دليل أكبر هو الناس
والمشعوذون. السحرة أفرزه ما أكلت والتي

الرض ظهششر علششى أظششن مششا عنهمششا: واللششه الله رضي عباس ابن قال لقد
إنششه مني. فقيششل: كيششف؟. فقششال: واللششه هلكا الشيطان إلى أحب أحدا اليوم

إذا إلشي الرجاشل فيحملهشا مغشرب أو مشرق في البدعة ليحدث إلشي انتهشت ف



، العششالم فششي السششلفية الجهششاد حركششات واللششه هي  وهكذا1عليه. فترد قمعتها
عقولهم. ومستويات الناس نفوس وتبين الحقائق، للناس تكشف

شششخوص وهناك غائمة، والسماءا مبهمة، والطرق راقدون، راكدون الناس
حلششوقهم، جافششاف طششبير فجششر نششدى يرقبششون ودللت، صوى الناس اتخذهم
باطششل، مششزور، يعيشششونه مششا كششل وأن سراب، في أنهم مدة بعد أيقنوا لكنهم
ّنعة، تعد لم لكنها بالقنعة يتخفى فششي يحمششل رجاششل النششذير، البشششير فيأتي مق

فيفيق ود،كالر هذا وسط في فيفجرها قنبلة أو بندقية يده وفي التوحيد، قلبه
ويضششطربون النششاس فيدوك الوادعة، وأوهامهم الخادعة، أحلمهم من اسنال

فيششه رأى إذ الصششنيع هششذا فششي يبششارك أن اللششه ويششدعو الله فيحمد الفطري أما
عقششالوا على قصورهم بنوا قوم هناك ولكن السليمة، وفطرته نفسيته صورة

أن من جازعوا أو الزوال، من عليها فخافوا شاهقات، عللي ورفعوها السن،
أمششام تصششمد ل ورق مششن هششي إنمششا القصششور هششذه أن يكشششفون النششاس وايششر

زمهرير. أو حر به يدفع ول العاديات،
الجهششاد رايششة رفعششت وقد وخطاه، صوابه على تحكم ومقصده الجهاد راية

وتنفيششذ باطلششة مقاصششد لتحقيششق عششاطفي تحريششض سوى تكن لم ولكنها كثيرا
علششى حقيقششي دليل (الوثني) إل الستقلل قبل فترة إسلمية. وما ريغ مآرب

اسششتغلوا العقديششة ألششوانهم اختلف على والقوميون فالوطنيون المقولة، هذه
أهششدافهم إلششى الوصششول  لتحقيق""الجهاد الرائعة والراية الجميل، السم هذا
إذا حششتى الشهادة، في والرغبة والفداءا التضحية إلى الناس سوق طريق عن
هشذه أن الحقشائق وبشانت وأهلشه للسشلم جشنلما ظهشر قلبشوا المشراد لهم تم

رسششوله وأعششداءا اللششه أعششداءا خلفهششا يتستر زائف قناع سوى تكن لم الدعاوى
وسلم. عليه الله صلى

والمقاصد والجهاد: الوسإائل القتال
يستعرضششها أن بششد ل سششؤالن نقاتششل؟: هششذان راية أي وتحت نقاتل؟ لماذا

السبيل. وهذا المضمار هذا في روحه ويقدم البندقية يحمل أن قبل المرءا
أول: الراية
واحششدا: ففششي شششيئا يجعلهمششا الشششريف النبششوي والحديث الغاية هي الراية

بششن عششوف حديث من تعالى الله رحمه حنبل بن محمد بن أحمد المام مسند
تكششون وسششلم: ((هدنششة عليه الله صلى الله رسول قال: قال الشجعي مالك
غايششة. قلششت: ومششا ثمششانين علششى إليكششم رونيفيسشش الصششفر، يبنشش وبيششن بينكم

المسششلمين وفسششطاط ،فششاأل عشششر اثنششا غايششة كل تحت ية؟. قال: الراية،غاال
الششدرداءا يأبشش حششديث مششن لششه روايششة دمشق)). وفي لها يقال أرض في يومئذ

تحشت بلفشظ: فيشأتونكم غيشره وعنشد بنشدا. وعنشده بثمشانين بلفظ: فيسشيرون
عششوف حديث من البخاري عند وهو ألفا، عشر اثنا راية كل تحت راية، ثمانين

ألفا. عشر اثنا غاية كل غاية، ثمانين تحت تونكمأبلفظ: في مالك بن
بششذلك وسششميت رايششة، أي ): غاية2/3176الباري" ( "فتح في حجر ابن قال

وقف. وقفت إذا المتبع غاية لنها
مربششوط وأنششه القتششال مقاصد وسوءا) إلى شر كل من الله (حفظك فانظر

تحتهششا السششائر لن المقصششد تحششدد الرايششة نأ وكيششف تحتها، تقاتل التي بالراية
فششي يخالفهششا ول يتعداها ل وصدورها ورودها أمر ويمتثل وقفت، حيث سيقف
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الغايششة، بمعرفششة الرايششة على نحكم أن نستطيع فإننا هنا ومن المور، من أمر
المقصششد مظهر هي الظاهرة الراية لن للراية، بمعرفتنا ايةغال نعرف وكذلك
يقاتل التي الراية لنا تحدد التي هي والتصريح باللفظ المعلنة والغاية الخفي،

تحتها. المرءا
مقاصششد مششن واحششد لمقصششد يكششون قششد اللششه سششبيل في الجهاد أن ومعلوم

يجاهشد فقشد الشششريعة، وتحكيششم السشلم لنشششر مطلقشا يكششون وقد ريعة،شال
لفششك أو نفسششه، عن أو ماله، عن مدافعا يجاهد وقد عرضه، عن مدافعا المرءا
تحششت داخششل ذلششك العلششم) وكششل أهششل بعششض قششول (على ذمي أو مسلم أسير

فششي الجهششاد مسششمى فششي الفعل هذا تدخل التي الصحيحة الشرعية المقاصد
تعالى. الله سبيل
وقششت فشي أو مكفشرة، بدعششة البدعيششة أو الكششافرة الرايات تحت القتال أما
يششدخل ل فهششذا يقتل شيءا لي أو يقاتل، ماذا على المرءا يدري ل الذي الهرج

قتششل وسلم: ((من عليه الله صلى قال تعالى، الله سبيل في الجهاد باب في
إن  أي1جااهليششة)). فقتلته عصبية، ينصر أو عصبية إلى يدعو عمية، راية تحت

الغوايششة وهششي العمششى مششن والعميششة جااهليششا، مششات فقد الراية هذه تحت تام
العيشن ضششم فيهشا بعضشهم وحكشى والهشواءا، العصششبية فشي كالقتششال والضشلل
عميششة؟. قششال: فششي قتششل - عمششن الله - رحمه حنبل بن أحمد وسئل "عمية"،

هششذا معنششى إسششحاق: إنمششا وأب وجاهه. قال ما تستبين ل للعصبية العمى المر
هالكششا. قششال كششان فيها قتل بعضا. يقول: من بعضهم وقتل القوم تحارب في
: العميششة: الفتنششة، النششار. وقيششل فششي فقتيلهششا العمياءا زيد: العمية: الدعوة أبو

2الضللة. وقيل

معنيين: على إذا العمية فالراية
نمششاوإ واضششحة، ول ةنششبي ريغ فهي فيها وضوحا ل التي ةيالول: الرا نىالمع
نشششأ أي على ول عليه، الناس يتقاتل فيما يدري ل كالدابة فيها المرءا انساق

أهدافها. من يتحقق ولم أمرها، المرءا يستبن لم راية هي ولذلك يتقاتلون،
ولكنهششا السششلم علششى تقاتششل ل الششتي الضللة، البينة الثاني: الراية المعنى

من هدي دون الوجاهة أو العصبة أو للقبلية كالتعصب ة،يالجاهل لمعاني تنتصر
وضششلل غوايششة رايات هانل ةيالبدع الرايات الراية بهذه ويلتحق سنة، أو كتاب
علينا. بوجاهه مسفر قالح ول ،يبونال الهدي نور عليها ليس

والحششديث النار، وفي هلكة سبيل على فهو الرايتين هاتين تحت قتل فمن
ل وأن ودينهششم، إسششلمهم أجاششل مششن إل يقاتلوا ل أن للمسلمين تحذير هو إنما

والقطرية، والعشائرية والحزبية والشهوة الهوى سبيل في بأرواحهم يفرطوا
قاتل من فإن شركية كفرية راية تحت قاتل من حال بيان ثالحدي في وليس
ينفعششه ول كششافر، الكفششر رايششة تحششت قاتششل ومششن مشششرك، الشششرك راية تحت

هماتوفشش الششذين إن{تعشالى:  قششوله ذلششك ودليششل ونيتششه قلبششه بصششلحا احتجششاجاه
الرض، فششي عفينضششمست كنششا قالوا كنتم فيما قالوا أنفسهم ظالمي الملئكة

وسششاءات جاهنم مأواهم كئولأف فيها فتهاجاروا ةعواس الله أرض تكن ألم قالوا
ول حيلة يستطيعون ل والولدان ءاساوالن الرجاال من عفينضالمست إل رايمص

عنهمششا: أن اللششه يرضشش عباس ابن عن تفسيرها وفي  النساءا،}سبيل يهتدون
صلى النبي على المشركين سواد يكثرون شركينلما مع كانوا مسلمين ناسا

عنه. الله يرض يالبجل الله عبد بن جاندب حديث من مسلم - رواه  1
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تلشه،فيق أحشدهم يصشيب به يرمى السهم بدر) فيأتي يوم (أي وسلم عليه الله
}...الملئكة توفاهم الذين إن{ الله نزلأف فيقتل يضرب أو

الصششحابة عامششل  وقششد1السششلم. عششن ورجاعوا كفارا ببدر ولعكرمة: فقتلوا
إسششحاق ابن أخرج فقد الكفار، بقية عاملوا كما هؤلءا أسرى عنهم الله يرض
قششال: وسششلم عليه الله صلى نبيال أن عنهما الله يرض عباس ابن حديث من
الحششارث بششن ونوفششل لباطشش أبي بن عقيل أخويك وابن نفسك افد عباس ((يا

مسششلما كنششت العبششاس): إنششي (أي مال. قال ذو فإنك عمرو بن عتبة وحليفك
إن تقول، بما أعلم وسلم: الله عليه الله صلى قال استكرهوني، القوم ولكن
 2علينا)). كنت أنك أمرك هراظ ولكن يجزيك، للها إن حقا تقول كما كنت

رحمششه الظاهري حزم ابن قال فقد قلناه، الذي هذا على العلماءا نص وقد
وأقششر السششلم، دور مششن دار علششى غلششب مجششاهرا كششافرا أن تعششالى: ولششو الله

ضششبطها فششي بنفسششه المنفششرد لها المالك هو أنه إل حالهم على بها المسلمين
وإن معششه وأقششام عاونه من كل معه بالبقاءا لكفر السلم غير بدين معلن وهو

3مسلم. أنه ادعى

هششؤلءا لمثششال التكفيششر شششرط جاعل قد هذه قولته في حزم ابن أن واعلم
تحششت يقششاتلون الششذي الحاكم فركب علمهم هو الكفر راية تحت يقاتلون الذين

معششذور فهو أمره يعلم ولم كفره ستر مجاهرا" فمن "كافرا قال رايته. حيث
الرايششة قتششال في داخل فهو يفعل، لم ولكن حاله تبين على قادرا يكون أن إل

تقدم. كما واضحة غير راية لنها العمية،
الشركية: النتخابية رةيوالمس الشعب خيار راية تحت قاتل من حال
والششداني يالقاص علم وقد شركية، كفرية راية الديمقراطية راية أن اعلم

السششلم فأمششا مختلفششان، دينان والديمقراطية السلم أن يدانوال السلم أن
أن واعلششم لبعششض، بعضششهم البشششر حكم والديمقراطية لعباده، الله حكم فهو

الششذين الزنادقششة محاولششة هششي بالديمقراطيششة السلم مساواة البعض محاولة
التقشت وإن فشإنه البششر، لهششواءا موافقششة تعشالى اللششه ديششن يبدلوا أن يريدون

مششن يكفششر السلم فإن لحكامها، المة اختيار حق في والسلم الديمقراطية
يكون وأن بالسلم يحكموا أن الناس على يجب إذ أحكامهم، في الناس خير

أحكششامهم اختيششار حششق للنششاس تجعششل فهششي الديمقراطية أما مسلمين، الئمة
جاعششل فمششن وحقيقتهششا، وجاوهرهششا الديمقراطيششة لششب هششو وهششذا وتشريعاتهم،

أن بجششامع واليهودية السلم بين سوى من حال فحاله كالديمقراطية السلم
النششاس خضششوع بوجاوب ويقران السلم، عليه موسى بنبوة يعترفان منهما كل

واليهودية السلم بين وشتان المرسل، النبي لمر ثالهمتوام النبياءا لسياسة
تحكمون}. كيف مالكم كالمجرمين المسلمين {أفنجعل

ويقاتششل مشششرك كششافر فإنه الراية هذه تحت قاتل من فإن هذا لنا تبين إذا
عليه). الرسالية الحجة امةقإ (بعد المشركين مقاتلة
عششادةإل يقششاتلوا أن يششدونير المعنيششون القششوم هششؤلءا قائششل: إن يقششول وقد
حكششم أن بالواقع تبين إذا بالشريعة، يحكموا أن أجال من انمالبرل إلى الناس

المقصود. هو السلم
- الطبري.  1
بيششن ما مبهما رجال فيه أن إل إسحاق ابن حديث ) من1/353( المسند في - والحديث  2

ريالمغازي) بغ (كتاب البخاري صحيح في وأصله شواهد له والحديث وعكرمة إسحاق ابن
).2/3310( المسند على شاكر أحمد شرحا الزيادة. انظر هذه
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يششدخله ل النششواب لسجوم البرلمان طريق عن ما كمح تطبيق فنقول: إن
هششذا منادقشش وقششد الصششورة، فششي معششه التقى وإن الشرعي الحكم مسمى في

يسششمى ل الحكششم أن تعششالى اللششه ديششن وفهم عقل من لكل تبين حيث سابقا،
قششهبيط حشتى الششرعي الحكشم مشع تلتقشي صششورته كشانت وإن إسلميا شرعا
والحكششم تعششالى، اللششه عششن صششادرا حكمششا كونه وهو الشرعي، بتوصيفه المرءا

مششع يلتقششي ظششاهره كششان وإن شششركي حكم هو الشركي نماالبرل عن الصادر
حكششم أجاششل مششن يقششاتلون القششوم هششؤلءا أن نيتششب دقشش فششالن الشرعي، الحكم

ليحكششم الجانششبي اتششلق مششن حششال هو هذا تعالى، الله حكم أجال من ل الشعب
السششلم كششمح أجاششل مششن ل الوطنية راية أجال من يقاتل فهو الكافر، الوطني

وسششلم: عليششه اللششه صششلى القشش كمششا لششهجاأ مششن بالقتششال تعششالى الله أمر الذي
عليششه اللششه صششلى )) ولقششولهبالله كفر من وقاتلوا الله، باسإم اغزوا((

اللصصه سإبيل في فهو العليا هي الله كلمة لتكون قاتل منوسلم: ((
)).تعالى

الصششراع أن ترى وجاماعة الشعب، قبل من اختير لنه رجال يمثلها فجماعة
رجاشالهم بعشض أوصشل الذي النتخابي المسار إلى ةللعود صراع وه بلدها في
مجاهششدة؟ إسششلمية جاماعة بأنها الجماعة هذه تسمى فهل البرلمان، قبة إلى
جاماعششة إنهشا الملة؟. اللهم من ومخرجاة مكفرة وبدعتها بدعية جاماعة أنها أم

الشريعة. عن والممتنعين الكفار مقاتلة تقاتل
الجهلششة أفرادها معاملة تعامل ل المقاتلة الطوائف أن وهو مهم تنبيه وهنا

يقششدر ل إذ سششابقا تقدم كما والقيادة الراية معاملة تعامل بل النية، حسني أو
أجاششل مششن نقاتششل قششال: إننششا من ولق أن الله حفظك واعلم بالقتال، إل عليها
تعششالى: كقوله اليات من لكثير وإهمال إسقاط هو البرلمان إلى رجاالنا إعادة

والدولششة ،}لصصهل الصصدين ويكصصون فتنصصة تكصصون ل حصصتى وقصصاتلوهم{
حششق إلغاءا على تقوم ابتداءا إنها بل لله، كله الدين فيها يكون لن الديمقراطية

تصششدر الله باسم ل الشعب فباسم والقضاءا، والحكم التشريع في تعالى الله
والمحاكم. القضاءا في وتطبق الحكام

التزييف والجماعة: نقد السنة أهل سإبيل
لسششعيد الرجاششل قششال كمششا للرجاال، كاشفة الفتن نأب وإخواني نفسي أذكر

ن لشك يتشبين الفتنشة فشي يدعس تعالى: يا الله رحمه المسيب بن اللشه يعبشد م
ششارة يرفعشون الوسششع فشي فشإنهم حشق هشذا ولهقشش و1الطشاغوت. يعبشد ممن

والختبششار المتحششان بعد ولكن وصاحبه، وليه أنه يزعم وكلهم ورايته، السلم
جابهتهششم بشعار المتمسكون وعقائدهم. فهؤلءا أنفسهم حقائق الناس يعرف

الصشافي، التوحيشد قشط وأفشراده قشادته يعلشم لشم الشذي الحزب هذا وحزبهم،
وبعضهم المجاهدين، بعداءا قنه وبعضهم الردة، دولة في وزيرا صار فبعضهم

وتجعهششم هذا حزبهم علمهم توحيد فأي الغرب، أو الشرق أحضان في ارتمى
هي والتجمع الحزب هذا راية ل: إنئقا متبجحا أتيي من ذلك بعد يأتي م ثهذا.
يتكلمون!!. وجاماعة سنة يأ عن يأدر فل عة"،ماوالج السنة أهل راية

ي وليسشت خطيرة، جاد المسألة هذه أن أمرك لرشد الله وفقك واعلم ه
العاليششة والشششهادات المدورة، العمائم بكثرة ول والمرجافين، الناعقين بكثرة

أهششل بهدايششة كششثيرا تطمع ل أن عليك ثم والبرهان، بالدليل هي بل المزركشة
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حششتى مهقلششوب وشربتها مفاصلهم كل في تدخل قد البدع فإن والبدع، الهواءا
الؤوا اتفقشوا ثشم الثمالة، ى وتم اءا منهشم فالصشدق والبهتشان الكشذب عل كعنق
وأهششل لمخششالفينا يومششا رذكشش الزاهششد مسششلم بكششر أبو صدق وقد غرابة مغرب
حيششن الشششاعر ". وصششدقشوالجيو العساكر يهزم التقوى فقال: "قليل البدع
قال:

قليلة فيه حيلتيصفيقول ما يخلق كان من
قال قلبك، يمرضوا لئل عكسم لهم خيتر ول المبتدعة، هؤلءا من فاهرب

مجالسششتهم فششإن الهششواءا أصششحاب تجالسششوا عنهما: "ل الله يرض عباس ابن
ديششن يضششاد ديششن إلششى بششك يششذهبوا أن من أعظم مرض وأي للقلب"، ممرضة

الديمقراطيششة) فإيششاك ديششن نششي(أع وجاه كل من وسلم عليه الله صلى محمد
قلبك. في وتسللهم

بواسششط القسششري الله عبد بن خالد قال: شهدت حبيب أبي بن حبيب عن
بشن بالجعد مضح فإني منكم، الله تقبل فضحوا وقال: ارجاعوا أضحى يوم في

تعششالى تكليمششا، موسششى يكلششم ولششم خليل إبراهيم يتخذ لم الله أن زعم درهم،
1فذبحه. نزل ثم درهم، بن الجعد يقول عما كبيرا علوا الله

في القيم ابن قال الجعد، هبحذ عند القسري فعل العلم الئمة مدحا وقد
نونيته:

النفسان خليله يكون دصصأح هصخلق من ماله قالوا وكذاك
الوثان عابد يدخل الوصف ذا وفي مصصعنده المحتاج وخليله
انيصصصع ذليل قبضته أسإر في ذاتهصلص إليه مفتقر الكصل

انصالقرب ذبائح يوما القسري لداصخص بجعد ضحى ذا ولجل
الكليم موسإى ول كل لهصخلي ليس إبراهيم قال إذ

دانيصال
انصصقرب يصأخ نصم درك لهل سإنة صاحب كل الضحية شكر

حيششث 2العقيششدة فششي القيششم ابن نونية أوائل في البيات البيات: هذه شرحا
يعطششون بالمعطلة: أنهم ويقصد 3المعطلة الجهمية خصال دديع القيم ابن بدأ

كششانوا وإن وهششم مجششردة، ذات اللششه أن ويزعمششون وينفونها تعالى الله صفات
ذاتششا العقششل يتصششور ل إذ الخالق، تطيلب القول هو قولهم نهاية أن إل ولينأمت

ن إل صشفات غيشر فشي من بوحشدة القشول هشو أمشره نهايشة أو لشه، حيشاة ل لم
العقيششدة هششذه الشششاعرة ورث وقششد موجاششود، كششل هششو اللششه أن وهششو الوجاششود،

انهششيجردو أنهششم إل تعششالى الله إلى الصفات هذه ينسبون أنهم مع يل)،ط(التع
إرادة أنهششا يفسششرونها ولكنهششم المحبة صفة لله فينسبون بتأويلها حقيقتها عن

اللششه عششن نفششوا أنهششم الجهميششة عششن يقول القيم للنسان. فابن الله من الخير
الرض من متخذا كنت الحديث: ((لو في جااءات صفة وهي الخلة صفة تعالى
ي والخلشة اللشه))، خليشل ولكنشي خليل، بكر أبا لتخذت خليل مراتشب أعلشى ه

الشاعر:  قال كما القلب، كل الحبيب تخلل إذا إل تقال ل لنها المحبة
خليل الخليل سإمي وبذامني الروح مسلك تخللت

تعالى. الله خليل السلم عليه إبراهيم ميس ولهذا
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عليهم فرد لربه، المرءا حاجاة هي الخلة وجاعلوا الخلة صفة نفت فالجهمية
الخلششق جاميششع لن الكششافر عششن بهششا المسلم يتميز ل الصفة هذه أن القيم ابن

قبضششته فششي الخلششق وجاميششع تعششالى، اللششه إلششى وكافرهم) محتاجاون (مؤمنهم
وأسره.

اللششه صششفات بتعطيششل وقششولهم تعششالى اللششه عن الخلة صفة نفيهم وبسبب
القسششري قتششل وقششد القتششل، اسششتحقوا خلقششه علششى علششوه وكذا كالكلم تعالى
الفاسدة. العقيدة بهذه لقوله درهم بن الجعد

ابششن مششدحه وكششذا هششذا القسري خالد السنة) صنيع (أهل العلماءا مدحا وقد
."قربان أخي من درك لله "بقوله: القيم

في استقرت حتى هائلة نفسية قفزة المجاهد المسلم الشباب احتاج لقد
شششعور ودون حششرج دون انهيسششتعملو وصششاروا السششلف، مصششطلحات أذهانهم
المناقشششة فششي الشششباب حدودها عند يتوقف تيال رةئالدا كانت نعم بالنقص،

وهششذا الحقيقششة؟ إلششى ربنششاقأ ومششن أصششوبنا؟ فمششن الصواب، من القرب حول
إلششى بسششينت قششول كششل تجعششل والتي عليها واأنش التي البدعية التربية بسبب

فششي واختلششط وتقششديره، واحششترامه اعتبششاره يجششب وأنششه ،ياإسلم اقول السلم
يعششودوا فلششم الخلفية والمسائل الجاتهادية المسائل بين الفرق عدم منهأذها

فيهششا يصح لةأمس هي حولها السلم أهل اختلف لةسأم فكل بينهما، نيفرقو
بوجاششود نسششمع صششرنا ىتحشش المخششالف علششى فيهششا العيب وعدم والقال اعتبار

الثششوابت مصششطلح مثششل نششاؤعلما بششهتك الششذي الفقششه عششن غريبششة مصششطلحات
بعششض فششي بدعيششة تربيششة ربششوا الششذين الشششباب يعد ولم غيرات،تالم ومصطلح

سششمع قششد لنششه متغير، هو وما ثابت هو ما بين الفاصل الحد يعرف التنظيمات
القواعششد فششي والشششيعة السششنة أهششل بيششن فششرق ل أنششه ومشششايخه قششادته مششن

الثشوابت هشي (هشذه وفقشط واحدة وقبلتنا واحد ورسولنا واحد فربنا والصول
عشن السشلم تجريششد وصشل الحشد هششذا إلشى المتغيشرات)، مشن وغيرها عندهم
على وجاب ولهذا مضمونه، من وتفريغه وقواعده، أصوله من وتعريته حقائقه

هششذه لن عليها يتربوا وأن الصالح السلف كتب يقرأوا أن الله إلى الدعاة كل
المششزاج نإفشش السني، المنهج على زيادة السني المزاج تصنع التي هي الكتب
مششن وإصششلحه وبنششائه صياغته لعادة تربوية ومهمات طرق إلى يحتاج السني
به. لحق الذي والتشويه أصابه، الذي الدمار

عششن تغيششب أن المجاهششد السششني المسلم للمرءا ينبغي ل سلفية كتب هناك
منهجششه يسششتقيم حششتى المششرة تلششو المششرة لهششا يعود أن عليه يجب بل ناظريه،

العظيمة: الكتب هذه ومن مزاجاه، ويصح
حنبل. بن أحمد بن الله مدأح "السنة" للمام ابت - ك1
الدارمي.  للمامي"المريس بشر على "الرد ابت - ك2
البخاري. الجهمية" للمام على "الرد ابت - ك3
العكبري. بطة الكبرى" لبن "البانة  - كتاب4
 للجاري.""الشريعة ابت - ك5
خزيمة. "التوحيد" لبن  - كتاب6

العظيششم الفارق تدرك أن يعطتست منوالها على نسج وما الكتب هذه ففي
نصششاعة مششن السششلف عليششه كششان مششا وبين وعيوب أخطاءا من فيه نحن ما بين

ووضوحا.



النششاس وتنفيششر المبتدعششة جرانبه الصريح السلفي المزاج بتالك هذه في
منهم. القتراب من وتحذيرهم منهم

يرومششون أنهم حيث الرائيين المفكرين ضللة فهم على تعينك الكتب هذه
حشق مششن السشلم شششعار جاعلوا حيث أركانه وتدمير قواعده من السلم هدم
مسلم. أنا قال أحد كل

أهلهششا، ومحبششة وعظمتهششا السششنة لقيمششة حقيقيششا مزاجاششا نعصششت الكتب هذه
كلمششة قششول إلى بقوة وتدفعك والبدعة، المبتدعة ببغض حقيقيا مزاجاا وتصنع
تقية. أو مواربة دون الحق

لف):لخوا (السلف المبتدعة افتته
أن : أيبيالنسشش الحششق لقاعششدة حامل منك يدونير المعاصرون المحدثون

مطلق، ل نسبي حق هو الله لدين الصالح السلف فهم من تحمله الذي الحق
تحترمهششا أن عليششك رؤية يملك بأنه ولغيرك بالوجاود، لغيرك تعترف أن فعليك

نتعششاون أن علينششا وأننششا قضية، للود يفسد ل المبتدعة مع خلفك فإن وتقدرها
فيمششا بعضششا بعضششنا ) ويعششذرضالروافشش الشششيعة مششع (حتى عليه اتفقنا ما على

كفشر هشو أم واجاشب إسشلم هشو ششيءا هشل حشول اختلفنا لو (حتى فيه اختلفنا
).نيالبرلما العمل في والدخول الديمقراطية غليظ

مششدحا حيششث المبتدعششة، مششع السلف تعامل من مقدمة لك سقت قد أنا وها
في الحادثة حدثت ولو درهم، بن الجعد القسري خالد قتل والدين السنة أهل
ول مخششالفيهم السششنة) يقتلششون (أهششل هششؤلءا نأبشش الرائيون لتصايح اليام هذه

ومتخلفششون!!. هششذه ومتحجششرون منغلقون هؤلءا الخر، الرأي وجاود يحتملون
الرائيين. عبارات
مبتدعششة يقوله مما مرة ألف أهون درهم بن الجعد قاله ما بأن أذكرك وأنا

وليتهششم درهششم، بششن الجعششد كشششجاعة الزمان هذا مبتدعة ليت أل الزمان، هذا
صفوان. بن لجهمكا الطواغيت أمام للحق قائلون
تعاملنششا أننششا ولو هائلة، درجاة إلى عقولنا في ضاقت قد السلف معايير إن

هششذا فششي المبتدعششة هششؤلءا يقوله ما لكان والحركات الرجاال في موازينهم مع
زندقة: الوائل عند الزمان
-: إن تعششالى اللششه - رحمششه حنبششل بششن أحمششد المششام أمام قال رجال أن فلو
فششي متخصصا ليس وسلم عليه الله صلى داممح لن هب آخذ ل الذبابة حديث

عششرض لششو بل ،!!تعالى؟ الله رحمه أحمد المام عليه سيحكم فماذا الكيمياءا،
سيرد هل عليه، سيرد فماذا عنه الله يرض بطاالخ بن عمر على القول هذا

قضششية، للششود يفسششد ل الششرأي وخلف أخالفك، وأنا قولك يقول: هذا بأن عليه
الزنادقة. دين هو أم السلف به انتصر الذي الله دين هو أهذا

بالسششلم نحكششم لششن الله: إننا رحمه البخاري المام أمام قال رجال أن ولو
يحكمششوا أن مهششل لجششاز اللحششاد الناس اختار فلو الحكم، هذا الناس يقبل حتى
ابششن مششع أم درهششم بششن الجعششد مششع البخششاري المششام أيصششنفه الرجاششل فهششذا به،

الراوندي؟.
لششدين الصششحابة فهششم احششترام من وقليل تعالى، الله تقدير من قليل مقو يا
تعالى. الله

إلششى احتششاجات بأسششمائهم المبتدعششة بتسششمية الرائعششة النفسية القفزة هذه
واع بصششر إلششى احتششاجات ثششم السششلف، لكتششب المتتابعة القراءاة من شاق جاهد



اللششه ديششن يششزورون الذين القوم واقع معرفة وإلى الناس يعيشه الذي للواقع
والدين. السلم باسم تعالى

الجهمششي خلششف صششليت أبششالي حنبششل): مششا بششن (أحمششد اللششه عبششد أبششو قششال
ُدون ول عليهم، يسلم ول والنصارى، اليهود خلف صليت أم والرافضي ول ُيعششا

مهششدي: همشا بششن الرحمشن عبششد ذبائحهم. قال تؤكل ول يشهدون ول يناكحون
 1والرافضة. السلم) الجهمية دين عن يفترقان (دينان ملتان

جانائزهم. يشهدون: أي ل وقوله مرضهم، في يزارون يعادون: ل قوله: ل
يششرون ول البششدع، أهل مع عظيم، عنهم الله رضي الصالح سلفنا شأن كان

يششرى ل السششلف لكتششب المتمعششن والقارئ منهم، السلم دين على أضر شيئا
وحششزب المسششلمين الخششوان مششن الخلششف فيها وقع التي النفسية الهنات هذه

مششن المتششأخرون فيهششا وقششع الششتي المقيتششة التنششازلت فيهششا يششرى ول التحريششر،
يكششن لششم والسششنة الحششديث أهششل مششن والسششلف البدعيششة، التجمعششات أصحاب
كششل قبششل المنهششج كشان بششل المنهششج حسشاب على والتكثير التجميع هم عندهم
والشرك والبدعة والولءا، المحبة أساس هو ووضوحه بجلئه والتوحيد شيءا،

وصشار النششاس، علششى السششنة هانت لما لكن والبراءا، والعداءا البغض مناط هما
والغيششب والنششار الجنششة عششن للسششلم الحضششاري الفهششم أصششحاب عنششد الحديث
الششدين معالم ضاعت الناس، من السذج حديث هو والعقاب والثواب والخرة

وشششعاره السششلم تغشششى الجديششدة المصششطلحات وبششدأت آثششاره، واندرسششت
والسشلم الششديمقراطي، والسششلم الحضششاري، السشلم هنششاك فصششار المجرد

ويتقعششر المفخمششة، اللفششاظ لوك يحسن من هو القوم مقدم وصار الليبرالي،
ي ن بالفكشار، الشرؤوس فتضشخمت وآثارهشا، السشنة متجنبشا حشديثه ف واللس

النششاس عبوديششة وضششعفت العمششل، وقششل مرضا، فطالت السرطان داءا أصابها
بالششبه النشاس قلششوب اللششه ضششرب حينئشذ الخشرة، إلشى الششوق وقل لربهم،

ومن بالهوى، السنة رد يحسن من هو فريه يفري ل الذي فالعبقري والهواءا،
الششوحي جاعلششوا الششذين الششرأي أهششل حششال هششذا تكششاليف، بل للنششاس الجنة يقدم

هششو السلم صار إذ أيديهم، على السلم فتأنس فكرا، الغيبي والنص حضارة
ومشششقة تكليششف وكششل الدنيا، في شهواتهم لتحقيق والجماعة الرجال مصلحة

الحششرج، ورفششع الضششرورة بحجششة ردوه العمششال مششن عمششل فششي النششاس تلحق
وأخطائهم. العلماءا ومزالق الرخص وحفظ التأويل في الناس فتوسع

وأخرجاششوا الصششالح، السششلف وبفهششم بالسششنة التمسششك زعموا آخرون وقوم
الناس فأخرجاوا التقليد جارثومة من يبرأوا لم ولكنهم الوائل تقليد من الناس

عششثيمين ابششن تقليد إلى مالك تقليد ومن باز ابن تقليد إلى الشافعي تقليد من
والسششاعتين السششاعة منهششم الرجال تحاور اللباني، تقليد إلى أحمد تقليد ومن

لششك: يقششول أن إل الشششر من قلبه في يجد فل الدليل تلو الدليل بوجاهه وتلقي
بهششذا قششال هششل ،!!هششذا يقششل لم باز ابن ولكن ،!!ذلك بغير يقول اللباني ولكن

الئمششة قششال لششه قلششت ولششو بهششذا؟، قششال مششن واللباني؟، باز وابن عثيمين ابن
مششن آلهششة اتخششذهم الذين هؤلءا يقول ما نفسه في القول هذا لعارض العظام

هششذا أنبيششاءا وكششأنهم بمششذهبهم، إل يششدين ول يقولششون، مششا إل يقول ل الله، دون
قلششوبهم اللششه مسششخ أن القششوم لهششؤلءا تعششالى اللششه مقششت مششن وكششان الزمان،

الششدنيا) هذه في وأشرفها المراتب أعلى (وهي المامة جاعلوا حيث وعقولهم
لششم للسلف فانتسابهم العظيمة، المكفرات وأتى قلبه الله مسخ من حق من
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وإنشي الرض، طششواغيت كششل مشن الششبراءاة عليهم يوجاب الذي التوحيد يعلمهم
ومششع وتخريجششا تحقيقا الحديث كتب على يطرز (سلفيا!!) اسمه عالما لعلم
ي الحرج يرى ول بلده، أهل من علماني حزب في هو ذلك قشوم فشأي ذلشك ف

.!!إليها؟ ينتسبون صحيحة سنة هؤلءا؟! وأي
فششي كالملششح والحششديث السششنة وأهششل الزمششان، هذا في المتدينين حال هذا

قلششوبهم يرطششب برحمتششه اللششه أن ولششول السششلم، أهششل بيششن غربششاءا الطعشام؟
وغما. حزنا قلوبهم وانفطرت الحياة بهم لضاقت الخرة وذكر بالخلص

القشور. أهل النفاق: هؤلءا أهل قال والعمل بالسنة الناس حدثوا إن
أهششل قششال وطششوائفهم اللششه أنزل ما بغير الحاكمين بكفر الناس حدثوا وإن

خوارج. النفاق: هؤلءا
النفششاق: أهششل قششال المرتدين ضد الله سبيل في بالجهاد الناس حدثوا وإن
السياسة. يفقهون ل متسرعون هؤلءا

التشششريعي البرلمششاني العمششل وكفششر الديمقراطية بكفر الناس حدثوا وإن
غلة. النفاق: هؤلءا أهل قال

قششالوا: هششؤلءا الغيششار ونبششذ التبششاع تجريششد بوجاششوب النششاس حششدثوا وإن
متكلسون.

.!!عليهم؟ سيقع إلهي تأييد  وأي!!؟ الله من يرجاونه نصر فأي
بوجاششود المسششلمين أماني لتحقيق جادا والكبيرة الكثيرة الفرص جااءات لقد

خيششب ولكششن إليه، يؤوبون وملذا وتحميهم، تمنعهم وبيضة ترعاهم، لهم دولة
ولعلششم يسششتحقونها، ل لنهششم أيششديهم مششن الفرص هذه وضاعت ظنونهم، الله
نششيوالظفششر. وإ بششالفوز اللهششي المششن همعلي يقع أن من نىأد أنهم تعالى الله

أهشل مشن يسشتحقه - لمشن السشلم - دولشة الخيشر هشذا أخب قد الله أن لعتقد
دمعشش علششى القششوم هششؤلءا نحمششد أن لنششا جاششاز والجهششاد. وإن والسششنة التوحيششد
لدولششة وفقششوا لششو نهمإفشش جاهله، على المرءا يحمد ل ولكن لحمدناهم، توفيقهم

العذاب. سوءا والجهاد والحديث السنة أهل لساموا نهايحكمو لهم
بدولته نيميلخا جااءا ثم الدول، من دولة حكموا المسلمين الخوان أن فلو

المبتدعة؟. هؤلءا سيصنع فماذا اللعينة يةفضالرا
ويسششيدونه يؤممششونه عليششه يتراكضششون وهششم ورأينششاهم صنيعهم، علمنا لقد

مششن عششاد أن بعد الغثاءا من جامع في يخطب وهو قائلهم قال حتى ويوسدونه،
آيششة الشششيعي المششام يششد "المباركة"، اليد على بالسلم وتنعم الرافضية انإير

اللششه يرضشش طششابلخا بن عمر صورة وجاهه في رأيت قال: لقد الخميني، الله
النتيجششة؟، ستكون فماذا المسلمين بلد حكموا القوم هؤلءا مثل أن فلو عنه،

الخمينششي العظششم وسيدهم الكبر إمامهم إلى رقابنا سيسلمون أنهم النتيجة
نصششر العلقمششي ابششن وسششيده أسششتاذه صنع كما العاجايب، السنة بأهل فيفعل
النششاس دماءا فاستباحا لهولكو بغداد فتح عندما بغداد أهل في الطوسي الدين

شخص. مليون من أكثر قتل حتى وأعراضهم

الموحدين: قدر
التوحيششد على القائمة الناصعة، السلم بدولة اللهي الفضل أن أعتقد يإن

ولكششن أهلششه، - إل تعالى الله شاءا - إن يصيب لن لله المجرد والتباع الصافي
والششدين السنة من شيءا عن يتنازلوا ول يضعفوا، ل أكيد) أن (وشرط بشرط



طششول بسششبب أو ر،يوالتكششث التجميششع هششم أجاششل من أو موهومة، مصالح مقابل
المعوقات. وكثرة الطريق
وكششثر الناصششر وقششل السششبل بكششم ضششاقت لقششد والجهاد التوحيد أهل يا نعم

أوسششع وهششو حيششن، كششل فششي لكششم المفتششوحا اللششه بششاب عن تغفلوا فل الخصوم
وأرحبها. وأرحمها البواب
أن إلششى نصششل ولم ر،يبالمناش ننشر أن إلى بعد نصل لم الحق أهل يا نعم
.!!الله؟ نصر نصرخأ: متى بل نقول

لكنهشا ويقتنصشون ويقتلششون نونجيسشش أئمتنشا والجهشاد التوحيشد أهشل يا نعم
السنن. وحتمية الطريق، ضريبة
وأصششحاب ويقيششد، يسششجن الرحمششن عبششد عمششر دلجهاوا يدوحلتا أهل يا نعم
الششتي فضائلهم عن الطواغيت أمام ويتحدثون ويلعبون يلهون النخرة مالعمائ

لن. ا إلى الشعوب تكتشفها لم
وتكششالبت واحششدة، قوس عن الناس رماكم لقد والجهاد التوحيد أهل يا نعم
والشششقاق، والفرقششة البدعششة أهششل منكششم وتششبرأ والغرب، الشرق وىق عليكم
تعالى. الله شاءا إن النصر إرهاصات لكنها

وقششد المششوت يششأتيكم أن إياكم ثم وإياكم والتغيير، والتبديل والوهن فإياكم
وغيرتم. بدلتم

إلى الناس وينقسم فريقين، إلى الناس يفترق أن النصر سننية من أليس
فكيششف فيششه؟ إيمششان ل كفششر ومعسششكر فيه نفاق ل إيمان معسكرين: معسكر

البدعششة أهششل أن اعلمششوا لكششن ومشششقة؟ وعذاب وبلءا محنة بدون هذا يحصل
وإن الركبششان، ائهمأسمب سارت وإن والمناصب، الموال ملكوا وإن والضللة
علششى مضششروب والبدعششة المعصششية ذل فششإن والحششدود السششدود لهششم فتحششت

الشششيطان ويلهو م،به يتلعب الطاغوت هو فها صدورهم، على معلق جاباههم،
بششك تمششر أن فإياك عبرة، لك بذلك فكفى الكرة، تدحرج كما ويدحرجاهم لهم،

الليششل واختلف والرض السششماوات خلششق فشي وعششبرة: {إن نظر دون اليات
جانششوبهم وعلششى وقعششودا قيامششا الله يذكرون الذين اللباب لولي ليات والنهار

سششبحانك بششاطل هششذا خلقششت مششا ربنا والرض، السماوات خلق في فكرونتوي
.}النار عذاب فقنا

عليششه اللششه صششلى قششال المتشششدقين، رةثوكشش القششراءا، زمزمششة من واحذروا
إلششى والرجاششوع والثششر بالسششنة وعليششك قراؤها))، يتأم منافقي وسلم: ((أكثر

تعالى. الله بدين الناس أعلم فهم ومنهجهم السلف فهم

والواقعية الدعوة: المثالية معوقات
النيششة نيوحسشش القلششوب طيششبي من ريالكث تمنع التي المعوقات بين من إن

منهششأ هششو البشششر حيششاة فششي ثرةؤالم للعمال همتومشارك تأييدهم متابعة من
وهششي مالهششاجب رونشششعوي والمبششادئ، الفكششار مع يالتسام من حالة يعيشون

حيششن لكنهششا الممتعششة، والجلسششات النششدوات فششي تناقش أو الورق على تحاور
يصششابون منهفششإ والحقيقششة التطششبيق عالم إلى والعتقاد القول حيز من جتخر

وبيششن المجششردة الفكششار جامششال بيششن يربطون يكونوا لم إذا النفسية بالصدمة
وكششذلك التششأثير يخسششرون الششدوام علششى وهششؤلءا والعمليششة، الواقعيششة صورتها
والتقريع. اللوم يكثرون



الزانششي حششد فششي التشششريع وعظمششة حكمششة عششن ويتحششدث شششيخ يأتي حين
وسششط فششي ويوضششعان مششابهثيا إلششى يشششدان المششرأة أو الرجال وأن المحصن،

بهشذه والزانيشة الزانشي برمشي النشاس فيقشوم الحجشارة لهمشا وتحضشر اس،نال
يحمل ام وبكل الواقعية، انفعالته بكل رظالمن هذا ما،تهمو يتم حتى الحجارة

المحششدودين صششراخأ تتصششور أن عليششك إذ النفس، على وتأثيرات مدلولت من
فهششذا الحدث، لهذا رؤيتها في النفوس وتفاوت الناس، وصياحا الدماءا، ونزيف
يصيب بما فيصاب نفسه تضطرب وقد حالته، على يبكي فهو للمرجاوم محب
يشششهق فقد الحداث هذه أمام موقفه في النفوس ضعاف من كان إن أمثاله

أطفششال يجتمششع وقششد الهششذيان، منششه فيقششع وصششراخه عششويله يرتفع وقد شهقة،
الشيخ يستطيع ل قد الصور هذه مثل فقيدهم، فيبكون الزاني أولد أو الزانية

حششتى الحدث إلى النظر يواصل أن وحكمته التشريع عظمة عن يتحدث الذي
المرجاومششة رأس مشن كالنشافورة يخششرج وهششو الشدم رؤيششة يطيق ل وقد نهايته،

الفكششار جامششال بيششن كبير فارق فهناك الغيبوبة، صريع يخر أو بالغثيان فيصاب
واقعيتها. وبين

جاميلششة كلمششة فهششذه تعششالى، الله سبيل في الجهاد عن الناس يتحدث حين
جاميل ليششس الجهششاد واقششع - ولكششن تعالى الله سبيل في - الجهاد جادا وجاميلة

تلششك هششو وليششس الرنانششة، الخطششب هذه هو ليس فالجهاد أحداثه، كل في كله
كله وليس مؤزر، نصر كله وليس وسبايا، غنائم كله وليس الجميلة، الكلمات

الشششلءا تطششاير وفيششه الصديق، جارحا وفيه الحبيب، موت فيه بل نارية، خطب
قةشششالم بششل المشقة، من جاانب فيه آخر وبمعنى المعين، وفقد المال، وفقد

ضششرب فهذا الناس، بين الخصومات وحصول الجنود اختلط فيه ثم العظيمة،
أخطششاءا وفيششه بشششرية، حركششة فهو هذا، على شط وهذا هذا، خاصم وهذا هذا،

فاصششل حششد فهناك كذلك، ليس وبعضها يستساغ بعضها وتأويلت واجاتهادات،
واقعيتها. وبين وسموها الفكرة المجا بين

أقششرب أنهششا لوجادنا السلمية، الدولة لواقع وخيالهم الناس تصور أخذنا لو
الجميلششة، ورلصششبا مليششءا عششالم الحلم، عششالم إلششى أذهششانهم فششي تكششون مششا

الششدوام، علششى غيثهششا تنششزل والسششماءا الزاهيششة، واللوان الطائرة، والفراشات
نششزول مششن يعلمششون لمششا جاانبنا يخافون والعداءا حين، كل في مليءا والضرع
ول فيهششا، فقيششر ل التي السلم دولة يتصورون فهم القتال، في معنا الملئكة
النششبي لدولششة نظرنششا لششو ولكن يديه، بين فهو ائشي طلب من وكل فيها مريض
الصششحابة معانششاة أن لوجاششدنا بششل الجنششة، هذه وجادنا لما وسلم عليه الله صلى
فششي وهششم معانششاتهم مششن أشششد المدينة في السلم دولة في عنهم الله رضي
مكة.

غشزوة فشي لهشم حصشل مشا مكشة في عنهم الله رضي للصحابة حصل فهل
وبلغششت البصششار زاغت وإذ منكم أسفل ومن فوقكم من جااؤوكم {إذ الخندق
زلششزال وزلزلششوا المؤمنون ابتلي هنالك الظنونا بالله وتظنون جارحناال القلوب

لم دولشة شديدا} في وابتلءا الحنشاجار، القلشوب وبلغشت البصشار زاغشت الس
نفسه. الزلزال هو بل كالزلزال
هششذا مشششايخ رسششمها يحششاول الششتي الصششورة وبيششن الصششورة هذه بين قارن
ول فيهششا خششوف ل تيالشش بالدولششة النششاس يعششدون فهششم السششلم، لدولة الزمان
السششلم فششي يششدخلون والنششاس بطششن، لكششل طعششام إنسان، لكل بيت مشقة،
جاماعتنششا) لن (إلششى إلينا يأتون فالناس هذا وعلى ولدولتنا، لنا رؤيتهم لمجرد



منهؤتشش مما أكثر الدنيوي النعيم من لهم سيؤمن الذي الحزب أننا منهأذها في
الخرى. الحزاب
يششد وعلششى قتل، مششاتوا الراشششدين الخلفششاءا مششن ثلثة لكم: إن قلت لو لكن

لقتلهم: التخطيط من لكثير يحتاجاوا لم أناس
المجوسششي لؤلششؤة أبششو اللششه عدو قتله عنه الله رضي باالخط بن فعمر- 

وقششادتهم وعلمششائهم المسششلمين شششيوخأ يششدي بيششن الفجر، صلة في قائم وهو
ورؤسائهم.

علششى وسششيطروا الهوجاششاءا انطلق عنه تعالى الله رضي عفان بن عثمان- 
عنششه اللششه رضششي الصششائم الخليفششة علششى القرآن يقرأ وهو دخلوا حتى المدينة
ن.آالقر يقرأ وهو بيته في وذبحوه
وهششو المسجد وسط في قتل عنه، تعالى الله يرض طالب يأب بن علي- 
الخششارجاي ملجششم ابششن يششأتيه طائفششة، وبين الفجر، صلة إلى الناس يدعو قائم

معاويششة قتششل علششى آخرين مع وباتفاق فردي بتصرف بالسيف هامته فيضرب
أن علينششا ولذلك بعده ما أدراك وما الراشدة الخلفة عصر وهذا العاص، وابن

فششي المسششلم المششرءا (حركششة العملي السلم عالم يتصورون الذين نقول: إن
برمتهششا الحياة كةحر عن خارج وهو البشر، عالم إلى يمت ل عالم الحياة) هو

بالصششورة اصششطدامهم فبمجششرد وخيششالت وهيماتت ويعيشون واهمون، هؤلءا
اعشتزالهم يعلنشون أنفسشهم، علشى ينقلبشون دهمجسشت الحيشاة لهششذه الحقيقية

الحياة. هذه تحمل على قدرتهم وعدم
هششو ليششس والششورق والقلششم الفكار ومع الكتب، وبين الكتب مع العيش إن

مششن فيششه (النسششان) بمششا البشششر حركة الحياة، حركة هو السلم إنما السلم
السششلم فعششالم ويصلح، يقوم أوالخط ويدعم، يقوى فالصواب ،أوخط صواب
مقششامه لششه وكششل الكششذب، وفيه دقلصا فيه الظلم، وفيه الصواب فيه العملي

السلم. في
ولششذلك والوجاششود الخلششق فششي يلغيه ول كونا، الخطأ بوجاود يعترف السلم

الربششاني والخطششاب الحكام، وأنزل العقوبات، وأنزل الحدود تعالى الله أنزل
لغيششر خطششاب هششو وليششس المجاهششد الموحششد المسششلم تمششعجللم كلششه ذلك في

المسلمين.
(عائشششة وخصششومه عنششه اللششه رضششي علي بين الفتنة عصر أن الرغم على
ول تعششالى، اللششه إلششى أصششحابه فيششه نكششل عصر عنهما) هو الله يرض ومعاوية

أحكشامه مشن وسشلم عليشه اللشه صشلى اللشه رسشول عن جااءانا ما إل فيه نقول
مششن رهيششالباغيششة) وغ الفئششة قتلششكتلعمششار: ( وسششلم عليششه اللششه صششلى كقششوله

مبكششر عصششر (وهششو قرب عن الواقع ورؤية استطلع حاولنا لو لكن الحاديث،
الششتي المششور مششن ولرأينا هول، منها) لرأينا هو بل الخيرة القرون من وقريب
انظر: الطفال، لهولها تشيب

عنشه اللشه رضشي علشي قتشال قشرروا مقاتل رجال آلف (أربعة  - الخوارج1
علششي منهششم معششه) طلششب القتال ول قتاله عدم قرروا الكوفة في آلف ةثوثل
فضونير لكنهم معاوية)، وعدوكم عدونا قتال إلى (نمضي أن عنه الله يرض

عنششه اللششه رضششي علششي لهششم فيقيششم عنششه، والتوبششة بششالكفر اعترافه يعلن حتى
الحامل، وزوجاته الرت بن خشباب بن الله عبد قتلهم بعد النهروان في ملحمة
جاريح.  رجال)400( وىشس منهم ينج ولم فقتلهم



)شششبة بن عمر رواية (حسب البصرة قرب ةبريخال في الجمل  - معركة2
ضششد وربيعة مضر ضد (مضر نفسها القبائل بين بل مسلمين بين معركة وهي
طلحششة فيهششا وقتل والنسب، والمنهج الدين في نا) إخو يمن ضد ويمن ربيعة

بالجنة). (المبشرين والزير
فيهششا حصششل معركة عنهما، الله يرض ومعاوية على بين صفين  - معركة3

بعد الشام لثغور وقالوا: "من الصلح على حرضوا الناس بعض أن مع مجزرة
والنسششاءا، للششذراري من العراق، أهل هلك بعد العراق لثغور من الشام؟ أهل

فشي الهششول ترذكشش الششتي الروايششات فعضشش عششن  وبعيدا"الرحام؟ تذكرون أل
عظيما. كان القتل أن شك بل لكن القتلى

خرجانا الذي لديننا قالوا: والله حتى إسلمهم بعد النصارى بعض "ردة - 4
الشدماءا سشفك عشن دينهششم ينهشاهم مشا عليه، هم الذين هؤلءا دين من ريخ منه

الردة. على علي  وقاتلهمي)الموال. (الطبر وأخذ السبيل وإخافة
ثم... ثم... ر،يالزب بن للها عبد حرب ثم الجماعة، عام كله ذلك بعد ثم

توضششع أو ينسششى أن ينبغششي النسان) ل (أي النسان حركة من جاانب فهذا
ووعفشش ار،نه وصيام ليل، قيام كلها المسلم حياة أن الناس لنفهم اليدي عليه

خيششال فششي الششولي صششورة غتباصششط حششتى دائم ريوخ متكرر، ءاوعطا متكرر،
1.له وجاود ل الذي المثالي، الغاز هيئة على المسلم النسان

إنسان.. وهو.. بشر. هو الولي
إنسان.. وهو.. بشر. هو المجاهد

صششورة علششى والمسلمين السلم وعالم العملي السلم صورة تصوير أما
ممششا أكششثر السششلم تهيششن صششورة فهي والملئكة الجن عالم أو الكرتون أفلم

ترفعه.
ويوقفونهششا المششور عظششائم يعطلششون الششذين القششوم لولئششك هششذا نقششول إننا
يضششعون تجعلهششم الخطششاءا أمششام فحساسششيتهم الصغيرة، المور بعض لمجرد
اللهي. والفضل والنعمة الخير رؤية عن بهاجلح منهعيو على العصبة
السششلطان أجاششل من وحركة بشرية، حركة تعالى الله سبيل في الجهاد إن

علششى حرض أو للسيف دعا ومن النسان، انفعالت كل تتداخل ففيه والملك،
والششورق الرنانششة بششالخطب ويحششاربوه النششاس يناقشششه أن ينتظششر فل السششيف،
اللششه سششنة هششي هششذه السششيف، رحشش ليششذوق نفسه يحضر أن عليه بل الصقيل،

بيششد ماتوا بل الكفار بيد ماتوا (الشهداءا) ما الثلثة الخلفاءا فإن وللذكر تعالى،
الشششرك أهششل مششن ليششس الفارسششي لؤلششؤة ) فأبو مبتدعين (فسقة، مسلمين
مششن ملجم إليها) وأبو نسب وإن القتاد خرط دونها مجوسيته إثبات (ومحاولة

علششى والثششائرون بعدهم)، أتى فيمن الخلف إنما لهمئأوا يكفر لم (و ارجلخوا
عنه). الله يرض يعل جايش قادة من صار قادتهم (بعض عثمان
اللششه سششلطان إعششادة سششبيل السششبيل، هذا في ويده رجاله وضع من كولذل
ضششد للتحريض نفسه ووقف تعالى، الله سبيل في بالجهاد الرض على تعالى

وإن معلومششة، ايتهنهشش رجاششل فهذا م،نهطغيا ودك عروشهم، وإزالة واغيت،طال
نهششايته طريششق له) فهذا عقل ل (أي مستريح رجال فهو لذلك نفسه يحضر لم
السيف. حر أو العدل برد إما

حششتى لصششاحبه مهششاجار وهو والتابعين الصحابة من مات من أي ،""المتهاجارون - انظر  1
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قيعيششاتر وحزبششا معارضششا، حزبا نولتك نشرة أو ةلمج تنشئ أن يسعك نعم
رهيششغ ليششأتي ملششك مششرت أو المساجاين، خراجإب الفرج وتنتظر الصلحا تطلب

وكلمششة، سياسة رجال فأنت وهين، سهل أمرك فحينئذ منه، خيرا يكون مابفر
المعارضششة حششدود تحترم أي محترما، معارضا تكون أن يعدو ل عندهم وملفك

السياسية.
بخيششر أنششت فلست ترتقب، أن إل عليك فما والقتال، قلت: الجهاد وقد أما

عنك عزام الله عبد فليس أقرانك، من بخير أنت ولست الخيار، أسلفك من
طلل أبششو الشششيخ وليششس ببعيششد، عنششك الرحمن عبد عمر الشيخ وليس ببعيد،

عبششد أبششو وليششس ببعيششد، عنششك شعبان أنور الشيخ وليس ببعيد، عنك القاسمي
ببعيششد عنششك العششودة وسششلمان الحششوالي سششفر وليششس ببعيششد، عنششك أحمد الله

هذا. ويكفيك الله عبد يا طويلة وليس... القائمة
ال، إل لشه وليشس الولشدان، له تشيب أمر فهذا أن قبشل كشثيرا ففكشر الرجا
لششك نضمن لم فنحن أحد، ورطك فما ورطوني، تقول: لقد أن وإياك تخوض،
يخطئششون، ل معششك تجاهششد ملئكششة لششك نضمن ولم والمنصب، الوزارة حصول

والسششني الكافر من المؤمن يعرف السماءا من ينزل مسدسا لك نضمن ولم
قششول اليششوم لششك نقششول فقششد إليه، يوحى قائدا نبيا لك نضمن ولم البدعي، من

كنششا ومششا علمنششا بمششا إل شششهدنا ومششا رأينششا، ما لك: هذا ونقول غدا، عنه ونرجاع
أعجششزك فششإن القمششر، إلششى المثالي) اصعد (الغاز أردت فإن حافظين، للغيب

أبنششائهم مششع كالعصششافير وجالسوا السلمة سبيل سلكوا قد الناس من فالكثير
هذا بيوتهم، زجااج وراءا من الحياة ويرقبون ويشربون يأكلون أعشاشهم، في
ليقولشوا العظيمشة بمشواعظم علينا سيخرجاون سكنت فإذا المدافع، وقت في

نسششأل طويلششة أنذرنا... وقد.. وقد... ألسنة توقعنا... وقد قلنا... وقد لنا: لقد
قطعها. تعالى الله

الخير}. على أشحة حداد بألسنة {سلقوكم
أصششحاب ولكنهشم القششدم، كشرة لعششبي نقد يتقنون المقعدين من الكثير إن

يعرقششون وهششم النظششارة، كرسششي علششى المعركششة قيششادة فششي عاليششة أصششوات
الوصف. إل اللعب من لهم ليس لكنهم أصواتهم وتبح عرقا ويتصببون

واليقين: الظن بين والجتهاد الجهاد
ألحششن بعضششكم ولعششل لششدي تختصششمون وسلم: ((إنكم عليه الله صلى قال
لششه أقطشع إنما يأخذه فل أخيه حق من بشيءا له قضيت فمن غيره من بحجته
النار)). من قطعة

الظششن علششى قائمششة وأفعشالهم البشششر أعمششال مبنششى أن اللششه عبششد يشا اعلم
الجاتهششاد، علششى قائمششة أعمششالهم لن والقطششع، اليقيششن علششى وليسششت وغلبته،

اللششه تعبششدنا وقد الظن، إل يفيد ل الصول كتب في معروف هو كما والجاتهاد
ال - كمشا بالجاتهشاد تعشالى افعي ق ع الش ومشن الخطشأ، مشأمون غيشر أنشه - م

العمششال يششتركون أنهششم القلششب وطيششبي النيششة حسششني عنششد الطريق معوقات
صششلى اللششه رسششول ترى أنت فها والعجز، السلبية منتهى وهذا الخطأ، مخافة

مششن لعششارض الخطششأ وقششوع احتمال بين المتقدم الحديث في وسلم عليه الله
الظششاهر بحسب الخصومات وفض القضاءا من يمنعه لم هذا ولكن العوارض،
ى أنهشا ثبشت ثشم أمشور فشي اجاتهشد وسلم عليه الله صلى إنه بل والجاتهاد، عل

العتشاب نششزل ثشم المششركين مشن بشدر أسششارى في اجاتهد كما الصواب خلف



عظيششم} عششذاب أخششذتم فيمششا لمسششكم سششبق اللششه مششن كتششاب {لششول اللهششي
غيرك نجا ما المر هذا في عذبنا وسلم: ((لو عليه الله صلى فقال (النفال)،

ويسششدد يقششارب فهششو المسششلم، النسششان أعمال من عمل والجهاد ،1عمر)) يا
أصششاب فششإن الحششق، إصششابة في وسعه بحسب ويجتهد تعالى، الله وجاه ويبغي

قششال كما الغالب بالظن إل يقع ل التكليف لن أجار، فله أخطأ وإن أجاران فله
واقعششة كششل قوله: فششي تعالى الله رحمه الشافعي عن نقل وقد الصول، أهل

يحيششط أن يسششتطيع الششذي هذا  فمن2بالحاطة. كلفنا ما ونحن وإحاطة، ظاهر
يكفششي ومششآله؟!! ولششذلك وفصششله أصششله جاششوانبه؟!! ويعلششم جاميششع مششن بالمر

والمارة المارة، في بالنظر إليه يتوصل والظاهر بالظاهر، يعمل أن المسلم
ولكششن بحجتششه)، (ألحششن والتحسششين التعظيم أو والتشويش العطب يدخلها قد

الشششريعة لبطلششت وإل العمششل مششن العامششل يمنششع ل (القيششد) المحتمششل هششذا
وأعمالهم. دينهم الناس وترك الحدود، وتعطلت

علششى ل الظششن غلبششة علششى مبنيششة الشرعية الحكام من الكثير أن اعلم ثم
لثبششوت المسششلم باطمئنششان يتششم السنة وثبوت السنة، على مبناها لن اليقين،

قطعيششة، ل نسششبية أمششور وهششي وضششبطه، راويه صدق طريق عن الحديث هذا
يكششون عملششه المسششلم وتصششحيح الظششن، بغلبششة ثبتت الشريعة فروع أن فثبت
أن واعتبروا الظن، موطن في اليقين طلب العلم أهل عاب وقد الظن، بغلبة
مهمششات وتششرك الشششريعة، عقششد وفششرط الششدين هلك أسششباب مششن الفعششل هذا

"المامششة" بششاب فششي يتكلششم وهششو الغيششاثي، فششي الجششويني قششال المششور،
الك مشن عريشة المامشة مسائل و"السياسة": معظم ع، مس ن خليشة القط ع

مششن واقعششة اعتقششدناه إجاماعششا فيه يصادف لم ما  ويقول: كل3اليقين. مدارك
الوقششائع، سششائر علششى وعرضناه الظنون مسالك على عرضناه الشرع، أحكام

وليشة هشي اليقيشن) بشل تتطلشب الشتي (أي العقائد قواعد من المامة وليست
في مظنونة والخاصة العامة والوليات الولة في القول معظم وعبارة عامة،
يقششول: حيششث ،221 فقششرة فششي  ونفسششها72 والتحششري. فقششرة التششوخي محل

القطششع ومسششتند المظنششون، عششن بششه المقطوع تمييز به العتناءا يجب "والذي
اعششامإجا فيششه يصششادف لششم ومششا التبششاع، فششي تعين فيه ذلك اتفق فما الجاماع،
سششبل فيششه وأدرنششا المقاييس طرف فيه وأعملنا النظر، مسالك على عرضناه

الظنششون مآخششذ علششى التششدرب هششو الفقششه أن يعتششبر يالجوين إن بل الجاتهاد"،
التششدرب الفقششه فششي المطششالب الترجايح. يقول: "أهششم لك يتبين حتى اتهوإدار
النفششس، فقششه يسششمى الششذي هششو وهذا الحكام، مجال في الظنون مآخذ على
وتجنبهششا المششة سششلك يعلششق والجششويني الشششريعة"، علماءا صفات أنفس وهو

هذا في الخائضين معظم أن ذلك، في الظاهر بذلك: والسبب القتصاد منهج
الهششوى، باتباع عقدهم ويخرجاون الظن، مجال في القطع مسلك يبغون الفن

4والمنششى. النفششوس تعاليل في ويمرحون الردى، موارد على بالغلو ويتهاوون

والمنى. النفوس تعاليل في يمرحون القوم هؤلءا إن والله نعم
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والخامل ملعاال المكلفين: سإلوك أصناف
لششم وحيششث دعويششة، وسششبل جاهاديششة، عمليششات المسلمين بعض مارس لقد
وراحا ربششه، إلششى تقششدم مششن منهششم فتقدم كسل أو زجلع النجاحا أسباب تكتمل

قششدم إذ العضششو نششاقص منها فخرج أصيب من وأصيب شهيد، مجاهد وهو إليه
لعمششل وفقششه أن لربششه شششاكر وهششو خششرج وبعضششهم الخششرة، إلى أجازائه بعض

بكششف كفشا بريضشش خرج وبعضهم والجهاد، الخير في الوقت وصرف الخيرات
ومل بهششا حلششم التي ةجالنتي تثمر ولم ضيعها تيال عمره سنين على يبكي وهو
طريق، كل في وتشك شيءا، كل في تشك مبتورة بنفس وخرج جاوانحه، بها

الهزيمششة وأعلم الرجاششاف دعششاة المبتورة النفس لهذه الوصول في دهعوسا
ي وانطبعشت ولهم،ق ذهنه في استقر حيث والخذلن ششبههم: هشاهي قلبشه ف
امششأ إليهششا، فششانظروا نتائجهششا، وهششاهي وكششذا، كذا مكان في الجهادية تجربتكم
كمششا يكششون وحينئششذ والشك رةلحيوا التردد في فيقع اتعظتم؟!!، أما تعلمتم؟

بل جاامدا يقف أنه أي والمنى"، النفوس تعاليل في الجويني: "ويمرحون قال
أو شيءا على اليقين القطع فيها يقع بأن ويمنيها نفسه يعلل نشاط ول حركة
ل نراهششم هششؤلءا تغيرهششا، أو ضششياعها يششأمن ول بنتيجتهششا، يجششزم حركة أو عمل

ي سشبقهم فشإن بقيشادتهم، المة ريخ ويربطون بأنفسهم، إل يثقون هشمغير ف
التخششذيل قلع ويحرضششون التشششكيك، رايششة يرفعششون ذهبوا حركة أو عمل إلى

الحركشات هذه جاربنا وقد كسابقته إل ترونه الذي هذا فما ويصيحون: رويدكم
هششذه فششي لحششس وإنششي ربنششا،جاو جاربنششا وقششد تخششدعنا، تعد فلم العمال وهذه

وجاهين: من النفاق النفوس
إذ بذواتهم، إل يثقون ول أنفسهم، في إل ريالخ يرون ل الول: أنهم الوجاه

النفاق. منتهى وهذا وتعظيمها الذات برؤية فسهمنأ تتلام
توقعششوه، الششذي الشششر وقششوع تمنى أنفسهم في تحس الثاني: أنك هوالوجا
يرجاششون مفهشش غيرهششم، تمنششاه الذي الخير يقع ل أن جاوانحهم كل من ويرغبون

الظن. فيه أساؤوا وما توقعاتهم لتصح للمة الشر
مششا بميزانيششن: ميششزان ويششزن بمكيالين، يكيل البشر، من آخر قسم وهناك

جاششانب (والتأييششد غيششره، يؤيششده أو غيششره بششه يقششوم ما وميزان ويؤيده، به يقوم
ل فهششو ويؤيششده به يقوم ما كان دليل): إن على مبني شرعي منه رثكأ نفسي
معطوبششة الخطششاءا عن وعينه الجمال إل يرى ول الحسنة، بالجوانب إل يحس

ليثبشت وينشاور حدث، كل على الشرعية ويسبغ يقع ما كل يحسن فهو وكليلة،
دائششم، ونقششد دائشم تمامششا: تشششكيك العكششس علشى فهششو الخر كان وإن مراده،
كليلة... عيب كل عن الرضى ظاهرة: وعين وعيوب

البغضششاءا: في ومنصفا الحب في منصفا الرجال يكون أن الصحيح والجانب
هونششا بغيضششك وابغشض مشا، يوما بغيضك يكون أن عسى ما، هونا حبيبك أحبب

ما. يوما حبيبك يكون أن عسى ما،
بعض فوقع حد، أبعد إلى الظن فيهم وأحسنوا الفغان مع الناس قاتل لقد
كان؟. فماذا بعضه وتخلف الخير

فششرأوا جاالسششوه حيششث بوسنة،لا في بيجوفيتش عزت مع بعضهم قاتل لقد
نيششامب أمرهم كان فهل حد، أبعد إلى الخير من فيه وظنوا ،يالتق المسلم فيه

كان؟. فماذا أكثره وتخلف الخير بعض فوقع اليقين؟ على أم الظن على



مشن وابتلششي هششاجار، مشن وهششاجار اجاتهششد، مششن واجاتهششد جااهد، من جااهد لقد
أم عليه يوسف مما هذا فهل استشهد، من واستشهد تعلم، من وتعلم ابتلي،

السلم؟. أهل يعيشها أن ينبغي تيال الحياة هي هذه أن
دفعششة يقشع ل النصشر ومنتهشى تمشام حصشول أن اللشه حفظكششم اعلمشوا ثشم
فيهششا كاملة، جاهادية حياة لحركة ائيةنه محصلة هو النهائي النصر وإن واحدة،
بعششد وقششع أنششه أم وضششحاها؟ ليلششة بين ثم مكة فتح فهل الهزيمة، وفيها النصر،
فششي وملحششم وآلم فتششن أحششد، في وهزيمة بدر، في المعاناة: نصر من سنين

بفتح يلهإال الفضل وقع ثم الحديبية، في ودعوية عسكرية مناورات الخندق،
واحششدة بقفششزة يتششم القمششة إلششى الوصول فهل كثيرة، مقدمات بعد لكنه مكة،
العصششا نظريششة أصششحاب مششن المعاصششر الفكششري التصششوف أهششل يفكششر كمششا

مالكم والهجرة، العزة وبلد السلم بلد في نحن فإذا واحدة السحرية: ضربة
تحكمون؟!!. كيف

النهائية الثمرة ويرى يعيش أن لبعضنا قدر إن لكن الغيب يعلم ل المسلم
بهششا قششام حركششة مششن ما أنه سيدرك اللهي الفضل أصحاب على تسقط وهي
أعلصصم كنصصت ولوالنهششائي: { البنششاءا فششي لبنة وكانت إل والجهاد التوحيد أهل

}.السوء مسني وما الخير من لسإتكثرت الغيب
صششلح أن يششدركون وسششلم عليششه اللششه صششلى اللششه رسششول أصششحاب يكن لم

صششلى اللششه رسششول وجاششود مششع الفتوحا فتح مقدمة وهو الله، من فتح الحديبية
أن إل الصششلح، وأنشششأ العقششد، عقششد الششذي هششو أنه ومع معهم، وسلم عليه الله

مشا وكشان علمهم، الله علم سبق ولكن الواقعة، هذه تحتمل تكن لم نفوسهم
لهم. الله أراده

ل مواقعنششا فششي ونبقششى ونصششبر ونقششارب: نعمششل نسششدد الطريق على نحن
الجاتهششاد، علششى بنينششاه عمششل عششن نعتذر ولن الله أمر يأتينا حتى عنها نتزحزحا
وحده، الله فضل فهذا أملنا ما وقع فإن الكلية، ثمرته وحصول خيره، ورجاونا

بيششده مششن ويششا وأخفششى السششر عششالم يششا صششمد، يششا اللششه الخرى: فيا كانت وإن
أن العليششا وصششفاتك الحسششنى بأسششمائك أسششألك والرض، السششماوات ملكوت
والغرور. التشفي ضحكات أسمع ول أرى فل إليك، تقبضني

وحديثا: قديما العجز فلسفة
وشششدة الهوى بسبب الحق عن فيها الناس يتخلف التي المرات هي كثيرة
هششذا فيهششا يعششترف التي الحالت هي قليل ولكن الطريق، على الثبات تكاليف

وهششذا الهششوى هششذا سششتر مششن لهششم لبد المتخلفين فإن السبب، بهذا المتخلف
من له تخلفهم أن الناس إقناع بها يحاولون التي التبريرات من بصور الضعف
الحششق إلششى يششذهبون أنهششم يفعلششونه مششا فششأول والموضوعية، المقنعة السباب
الحقيقشة علشى السشلبية الجشوانب بعشض لتعظيششم أو حقيقتششه، وتزويششر لشتمه

لنششا وعراهششا كشششف، خيششر الساليب هذه لنا كشف الكريم والقرآن الظاهرة،
محششاولتهم أن وليعلمنششا النفسششية، المكائششد هششذه من ونور بصيرة على لنكون

الحقيقششة في فهو حاجاب، بقناع تقنعت وإن وأنها مستورة، غير مكشوفة هذه
الصشور تغشره ولشم فيشه تمعشن لمشن ماوراءاه ويبين تحته، ما يشف زائف قناع

الظاهرة.



وإذاذكرهشم: { فيها نقرؤها سورة أول في المنافقين عن تعالى قوله في
أل السصصفهاء آمن كما أنؤمن قالوا الناس آمن كما آمنوا لهم قيل
}.يعلمون ل ولكن السفهاء هم إنهم

التنفيششر فششي وطريقتهششم والمنششافقين، النفاق كشف في عظيمة الية هذه
مششروا الششذين القششوم أولئششك لششي تمثششل قرأتها أو سمعتها كلما وهي الحق، من

والعقششل الثاقب، الفهم ادعاءا في هذا يومنا وإلى السلمي التاريخ مدار على
الدعوى هذه مع وهم تعالج، أو تطرحا التي للقضايا العظيم والدراك السديد،
الفهششم، وسششذاجاة المعرفششة، وقلششة الفششق، بضششيق والسلفيين الثريين ينبزون
الحششق عششن نفاقششا ويتعاظمون سهولته، بسبب الحق عن ينفرون هذا وبسبب
الواقع. على تأثيره له عملي حق أنه بسبب
ويدرسششون يصششنعونه، ول الخششبر يحللششون الششذين الفلسفة وجاد التاريخ في
قائدا يكون أن استطاع فيلسوفا نجد ما قلما ولهذا حركته، خارج وهم التاريخ

الدارسششين عششرف فششي صششار حششتى خبيرا، سياسيا أو ناجاحا إداريا أو عسكريا،
ثنائيششة فنشششأت للقيششادة يصششلح ل وكششذا للسياسة، يصلح ل قولهم: الفيلسوف

والسياسي. والفيلسوف والداري، والفيلسوف والقائد، الفيلسوف
بأجانحششة ويحلششق عقله، أوهام يعيش الفيلسوف أن واضح هو كما والسبب

الرض. فوق البشر طريقة على السير يتقن ول السحاب، فوق الفكر
العسششكريون القششادة شششكى وكم والناس، البشر عالم في توجاد ثنائية هذه

والمفكرين. الفلسفة أوهام من السياسيون وكذا
وحاضرا: تاريخا السلمي العالم في

إلششى وانظششر النششاس}، آمن كما لهم: (آمنوا وقال منافقين سماهم القرآن
يعيهششا واحششدة وحقيقششة واحششدة صششورة على اليمان هو تعالى: (الناس)، قوله

قششوم يششا أصششلها، فششي تفششاوت دون واحششدة حقيقة على بفطرهم جاميعا الناس
فل لكششم، أمششري هششو وهذا منكم، أرتضيه الذي هو فهذا الناس، آمن كما آمنوا

آمششن وكما بلل، آمن كما آمنوا ممقوتا، تعمقا تتعمقوا ول تتقعروا، ول تغالوا،
ومشا تعريفشه ومشا اليمششان مشا سألتم فإن والحضري، البدوي آمن وكما ياسر،
وهششو تسششترونه، فلمششاذا أنفسكم في تعرفونه شيءا ابتداءا: هو لكم قال حده،
به؟. تعترفون ل فلماذا بحرارته قلوبكم يلفح شيءا

أن يصصأمركم الله إنلليهششود: ( تعششالى اللششه أمششر تتششذكر هششذا أمششام وأنت
}.بقرة تذبحوا

عششن بالحششد ينشششغل ول الحقيقششة، ليسششتر يششداري ول يتقعششر، ل فششالمؤمن
مششن يفهم هو بل المسمى، عن بالسم ول الحقيقة، عن باللفظ أي المحدود،

خششاص ووقع خاص معنى له الذبح لفظ كون أما بقرة، ليذبح يتحرك أن القول
قلبششه فششي يسششتقر بششل ابتششداءا، فيه يفكر ل فهذا الشعراءا، لغة في شواهد وله

اللششه أمششر منؤالمشش يتلقششى بقرة. هكششذا يذبح الفعل: أن لتحقيق الحركة إرادة
وازداد قلبششه، فششي اليمششان بحلوة شششعر به عمل فإذا به، ليعمل يتلقاه تعالى،

تعالى. بالله صلته تؤيد التي المعارف عليه الله وفتح نفسه، في العلم ألق
علششى عليهششم المششر وقششع فكششان والجهالششة، السفسطة أهل من اليهود، أما
أخرى: صورة
يفهمششه مششا مششع تتلءام ل طريقششة لششىع نششوقعه أن بد ل لكن جاميل، أمر هذا

بقششرة كششل فهششل البقرة، أنها البقرة يفهم من فقط هم فالساذجاون (الناس)،
البقرة؟. عن لأسن إذن فتعالوا الله، أمر لتنفيذ تقدم لن تصلح



إليششه، يششوحى نششبي يششديهم وبيششن يعيشششون أنهششم ذاك يششوم اليهششود شان كان
اليهششود أولئك أمر لنتخيل لكن البقرة، صفة حول ويحاورون يراوغون فصاروا

نبي. فيه يوجاد ل زمن في
أصحاب سيقول فماذا }،بقرة احوتذب أن يأمركم الله إن{لهم:  قيل

هششذا أمششام سيجلسششون القششرآن): قطعششا اهمسم كما السفهاءا (أو السفسطة
للعمششل مهششل دافعششا كششونه عششن لصششرفه لحقيقتششه ومششؤولين نمحرفيشش المششر

ل ذهنششه في تستقر التي الولى الحقيقة عن المرءا ولكن ابتعد والمتثال،كلما
عليهشم المشر ضشيق ازداد السؤال في اليهود زاد فلما وتعبا، رهقا يزداد أن بد
}.يفعلون كادوا وما فذبحوها{

السفهاءا. آمن كما الناس.. قالوا: أنؤمن آمن كما لهم: آمنوا قيل
معنيين: على تقع الله في أخي ترى كما هي

والمسكنة والفقر الضعف أهل أن بسبب الحق اتباع رفضوا : أنهمالول
القششوم أولئششك وبين بينها يساووا أن الخبيثة نفوسهم نفتأف إليه، سبقوهم قد

بششواكوتن اليمششان فرفضششوا اليقين، وبرد اليمان بنور تعالى الله أكرمهم الذين
رسششول مششن طلبششوا أنهششم وذلك هذا، كبرهم على يدل ما منهم صدر وقد عنه،
منفشردا مجلسشا أو خاصشا، يومشا لهشم يجعشل أن وسشلم عليشه اللشه صشلى الله
فششي طمعششا القششول لهششذا ومششال هششم فلمششا واليمششان، السلم عن فيه ثهمديح

ربهصصم يصصدعون الصصذين مصصع نفسك برصواله: { تعالى الله قال هدايتهم
زينصصة تريصد عنهصصم عينصصاك تعصصد ول وجهصصه يريدون والعشي بالغداة
وكصصان هواه واتبع ذكرنا عن قلبه أغفلنا من تطع ول الدنيا الحياة
شصصاء ومصصن فليصصؤمن شصصاء فمصصن ربكصصم من الحق وقل افرط أمره

قيمششة قللحشش يجعلششوا أن على القدرة الناس من الله سلب وهكذا }،فليكفر
وقصصل{ تعالى الله من لنه نفسه في تكمن قوته الحق بل أنفسهم، عند من

بششاركم،دبإ قوته تضعف ول بإقبالكم، قوته زدادت ل } فالحقربكم من الحق
بشه تنتفعششون الشذين منتششوأ تعشالى، اللشه مشن أنه بسبب فيه القوة تكمن الحق
بكم. ينتفع الذي هو وليس

صششورتها علششى الحقيقششة يفهمششوا أن أنفسهم على استكثروا : أنهمالثاني
يعيششه والششذي الول الفهششم مونيشششت فراحوا حقيقته، يبطل تأويل دون الولى
كمششا العظيمششة بعقششولهم تليششق ل وطريقششة ساذج، فهم نهأ بحجة جاميعا الناس

اليمششان نششور متهفا الفاسد والتقعر المتعمق بالتأويل انشغلوا فلما يزعمون،
بششدأ وحينئششذ والتصششديق، القرار بعد إل به يشعر ول القلب في يستقر ل الذي

عقولهم. عليهم فأفسد العقول شبهات إلى يأخذهم الشيطان
الحششق عششن يأنفون ممن والموال المناصب أهل فيه يدخل الول فالمعنى

أهل فيه يدخل الثاني والمعنى الشهوة، أهل فهم له الناس معوا اتباع بسبب
فششي داخلششون وهششم الشششبهة، أهششل فهششم والتفكششر التعمششق ودعششاة السفسطة

ومصصا الخصصر وباليوما بالله آمنا يقول من ناسلا ومن{الول:  التقرير
أنفسهم إل يخدعون وما آمنوا والذين الله يخادعون بمؤمنين هم
}.يشعرون وما

فراحششوا التبششاع، وأرهقهم العمال، أعيتهم أقوام القضية: قضية هي هكذا
الجنة أهل عامة أن أولئك ليتذكر ولكن ومعنى، مادة الدنيا في العلو يزعمون

الفقراءا. هم



التاريششخ يصششنع ل ولكششن عقولهم، من أكبر غيرهم عقول أن كأولئ وليتذكر
منهم. اجاعلنا فاللهم العاملون، إل

فششي شأنه يرفعوا عظماءا لرجاال يحتاج هو وكم السلم، هذا عظيم هو كم
الدنيا!. هذه

فشي وروحششه نفسششه يبششذل أن عليشه أن مؤمن رجال نفس في يستقر حينما
سششنن أن الصششائب والتفكير الصحيح النظر واجاب عليه فإن الدين، هذا سبيل

بأمانيكم ليس{ الجميلة نفسيته بسبب تختلف ول أحدا تحابي ل تعالى الله
اللهيششة } فالسششننبصصه يجصصز اسإصصوء يعمصصل مصصن الكتاب أهل نيأما ول

اللششه رحمششه يةمتي ابن أعظم وما وكافرهم مؤمنهم جاميعا البشر على حاكمة
الدولة ويهزم ويديمها العادلة الكافرة الدولة لينصر الله قال: "إن حين تعالى

قششوام هششو العدل فإن الرجال، فقه تمام من وهذا ويزيلها"، الظالمة المسلمة
أنششف رغششم لهششا تعالى الله بإجاراءا عملها ستعمل السنن أن نعلم وبهذا الملك،
كمصصا يصصألمون فصصإنهم تصصألمون تكونوا إن{تعششالى:  قششال جاميعششا البشششر

مششا عليششه ويقششع ميششأل م} فالمسليرجون ل ما الله من وترجون تألمون
طيبشة نيتشه أن بحجة عنه تتخلف ول اللهية السنن جاريان من الناس على يقع

(أي لحالصششا العمششل شششروط فششي داخششل وهششذا جاليلة، وغايته حسن ومقصده
يكششون أن الصششالح العمششل شششروط مششن معارضششتها) فششإن وعدم السنة متابعة
التشششريعية السششنن ومششا التشريعية، وسلم عليه الله صلى النبي لسنة موافقا

اللششه صلى الله رسول بها أتى سنة من فما نية،كوال اللهية للسنن موافقة إل
الصشالحة إرادتشه لمشرءال وتحقشق الحيشاة هذهش سنن تعالج وهي إل وسلم عليه
وتحصششيل الششدنيا في صالحالم لتحقيق اللهي الوعد يحقق فبهذا الطيبة، ونيته
ل ولكششن أخششراه، فششي وسعيد دنياه في سعيد فهو القيامة، يوم الخروي الجار
فهذه والمنصب، والعرض المال كثرة بتحقيق تتم الدنيا سعادة أن أحد يظنن

الشششهادة، بنيششل معلقششة إرادتششه فششإن المسلم، الرجال إرادة في بشيءا ليست
وسلم. عليه الله صلى النبي نةس بمتابعة الله سنة في المرءا يتقلب وهكذا

وشرعا: كونا اللهية السنن
وهذا كان، من كائنا رجال لمنية تتخلف ول أحدا تحابي ل اللهية السنن إن

معارضششتها، أو تركهششا يجششوز ل سنن دار الدنيا فإن بعباده، الله رحمة تمام من
انشششغاله بحجششة عنهششا تغاضششى أو بهششا تلعششب أو أمامهششا وقششف من تطحن فهي

طيبي أكثر يعتري وهو مهلك داءا والغفلة وعبادته، ذكره بأوراد أو قلبه بصلحا
لصششحة تحقيقهششم فششي الحششديث أهل شكوى من وكان المة، هذه من القلوب

النششاس، مششن الصششنف هششذا بيششن تسششري الصحيحة الحاديث أكثر أن الحاديث
أقششوام أحاديث لرد قوله: "إني تعالى الله رحمه مالك المام عن صح ولذلك
ذكرهششم لكششثرة دعششاءاهم ويقبل لغفلتهم حديثهم يرد فهو لي"، دعاءاهم وأرجاو

الناصششحين مششن العششداءا موقششف النششاس مششن الكششثير وقف هنا ومن وعباداتهم،
بحجششة تعششالى الله سنة مع يتطابق وجاه على وإتقانه العمل بإحسان لخوانهم

الفقششه أهششل فقششه ليششس هششو السششلف وفقششه السلف، فقه من يعرف ل هذا أن
موافقششا العمششل يكششون كيششف أمششا الشششرعية، الحكششام فقه هذا فإن والحديث،

هذا درسوا ممن والتجربة الخبرة أهل إلى فيه يرجاع فهذا التكوينية الله لسنة
وخلقششه، قششدره فششي لششه اللهششي الوضششع يوافق وجاه على تكوينه وعرفوا المر
اللششه رضششي الصحابة فقه هو الباب هذا في الحقيقي السلف ففقه هذا وعلى



السششنني والفهششم للكونيششات السششنني التقششان جامششع مششن وحششدهم لنهششم عنهم
هششو بعششده حششدث ومششا الكونيششة، والوليششة الدينية الولية فاستحقوا للشرعيات

لم ششيخ ذكشر كمشا الوليتين هاتين بين الفتراق اللشه رحمشه تيميشة ابشن الس
دراسشاتهم فشي يتمشادوا ل أن الكونيششة الوليشة أهشل علشى واجاب ولهذا تعالى،
عشن يشترفعوا أن الدينيششة الوليشة أهشل ول الشششرعية، الوليشة أهشل عشن بعيششدا

إل السششلم رفعششة تكون ول تصح ول الكونية، الولية أهل من والتعلم الذعان
الزمششان هذه مثل في واحد شخص في واجاتماعهما الوليتين، هاتين باجاتماع
الوعششود تحقيششق فششي ببعيششدة ليسششت تعششالى اللششه رحمششة ولكن صعب، اجاتماع
مششن فيهششا مششا وكثرة الحياة لتشعب ولكن عباده، لبعض التامة بالهداية اللهية
عسششيرا الكامششل الوعي اجاتماع تجعل الكون لسنن الناس اكتشاف من جاديد
الواحد. العقل على

يسششمى مششا فششإن عليه شاهدة وهي الصول كتب وبينته شرحته الذي وهذا
وفهمششه الشيءا معرفة يعني حقيقته في هو المناط بتحقيق الصول أهل عند

ل وهششذا تعالى، الله سنن من فيه وما وهيئته صفته تتعرف حتى حقيقته، على
المشام هشذا ذكر وقد دينية، ولية صاحب الرجال يكون أن تحقيقه في يستلزم

فششي القيششم ابششن ذكششر وقششد "الموافقششات"، - في تعالى الله - رحمه الشاطبي
والواقششع الواقششع، معرفششة للفقيه يتم حتى الفتوى تجوز ل أنه "العلم" وغيره

وكونه. وخلقه تعالى الله سنن ولكنه الواقع أخبار هو ليس
في نكدا فصاما تصنع الكونية والولية الدينية : الوليةالوليتين افتراق

نصششائح إلششى بحاجاششة الدوام على والقادة الحكام كان ولذلك المسلمين، حياة
لحمايتهم الحكام سيف إلى بحاجاة العلماءا وكان وإرشاداتهم، وفقهم العلماءا
المة. بيضة وحماية معاشهم وتسهيل شؤونهم وإقامة
لنفسششه رضششي فريششق كششل ومعيششب، مختلف مخز جاد فالمر اليام هذه أما

ولششن المرتجى، والوعد اللهي النصر بتخلف المحظور فوقع الناقصة المامة
والبحششث الشششورى فششي غيره يشرك جامعي بعقل إل ورفعة قياما للمة يكون

الششذي الرجاششل عصششر هششذا فليششس ويتقنششه، فيه يفهم ما في ملزما رأيه ويكون
خيششر الجيششش في صوته يكون الذي الرجال زمان هذا وليس رجال، ألف يعادل

والحركة، الجيش في وواجاب ضروري الرجال هذا وجاود أن مع رجال ألف من
فهششم النتائششج تحقيششق في الستقلل درجاة على الحاديث هذه مثل فهم ولكن

لتحقششق شششقين مششن شق وهى الرادة قوة هي الشجاعة فإن ساذج، صبياني
إل تنتششج ل القويششة الرادة إن بششل القششوة، هششو الخششر والشششق ووقششوعه العمششل
جاششانب هششي وشششجاعته الرجال جانان فقوة إذا والعلم، الرغبة قوة هما بشقين

لهششذا فششانظر اللهششي، الوعششد أو النصششر تحقيششق فششي متعددة جاوانب من وحيد
بمششا وعليششك جاششوع مششن تغنششي ول تسمن ل التي والشعارات وإياك فيه، وتفكر

فشإنهم عنهششم الله رضي وصحابته وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه كان
في يتحقق وكيف تعالى الله دين فهم في بهم يقتدى الذين وهم الرجاال، هم

الرض.

العلصصصم مصصصع والدارة التمكيصصصن: الرادة عوامصصصل
والقدرة

اردالشش وحششب شششجاعةلا عامششل إبششراز فششي الوائششل مششن بتششك من كتب لقد
والتعامل الفهم املع زإبرا في كتب من رأينا وقلما النصر تحقيق في الخرة



فالمعركششة هنششا ومششن النصششر، قتحقيشش فششي الواعية والقيادة اللهية السنن مع
ضششمن ريتسشش طلقششات ولكنهششا المعركششة، وتحسم فقط طلقات وليست إدارة
وهدايششة ايعفر ووعيا راقية وحنكة شاملة إدارة معها تجمع دقيق نيسن قانون
هششذه كششل السششحار فششي لسششيدهم الصششالحين اءاحششوالت مظلومين ودعاءا ربانية
اللهي. الموعود لتحقيق ةممه أجانحة

فششي مازلنششا إننششا أقششول فششإني إدراكششي وقلششة تيحيلشش وقلة يضعف على نيإ
الفهشم وبيششن وبيننشا والحياة، للسنن الغنوصي الفهم من بعد نخرج ولم القاع،

نفهششم ولمششا وأميششال، أميال وسلم عليه الله صلى رسوله وعن تعالى الله عن
فششي والكوني) ورغبة (للشرعي صحيح بعلم إرادتنا تتحرك لكي صحيحا فهما
خزائششن علينا ستفتح حينها القوة من به تعالى الله أمر ما ونملك الخرة الدار
والمبشرات. الوعود بتحقيق رةجمتف الله

ذهششب كمششا الخششدود إلششى نششذهب أن ويكفينا نتوقف أن استعداد على لسنا
عششن بعيدة زالت ما فالطريق لذلك، أنفسنا نحضر أن وعلينا الخدود أصحاب
الشششهادة بحصششول السششماءا إلششى الطريششق لنجعششل ولكن الرض، في التمكين

الجايششال لتششأتي المششام إلى إسلمنا بها ندفع قصيرة) خطوة جاد طريق (وهي
فششي التمكيششن لتحقيق بها فتأخذ واضحة، ومعالم معبدا، طريقا فترى القادمة
الرض.

التمكين: من المكلف ومقاصد رعشاال مقاصد
إلششى هششواه دواعششي مششن المششرءا إخششراج الششدين لهششذا العظمى المهمات من
النسششان أن المهمششة هششذه صششور ومن العالمين، لرب العبودية تحقيق دواعي
تفرج أن همه ويكون فيه، شيعي الذي الضيق الواقع إلى نظرته تقصر بطبعه

المنششى وغايششة لبطال منتهى أن ويظن الضيق، والهم الواقع هذا بمقدار عليه
هششواه، وغاية نفسه هم هو وهذا الصغيرة، وحفرته الني ضيقه من تحرره هو

وغاية نفسه من الرب مقصد إلى هواه وغاية نفسه هم من المرءا يخرج ولما
يعيششش اللحظات من لحظة في المسلم النسان كان وإن فإنه ذاته من الله
وهششي جاليلة ومقامات عظمى غايات إلى لعمتط فإنه الضيق وهذا الهوان هذا

الضششعيف النسششان غايات أن مع وعظمته، قوته مع تتلءام التي الرب مقاصد
زه.جوع ضعفه مع تتلءام

دأششش ويلقي العذاب أصناف يذوق وهو السجون، من نجس في فالمسلم
مششن ويعفى نجالس هذا من يخرج أن مطالبه أعلى بل مقصده، فإن الهوان،

بششه، تعششالى اللششه رحمششة تبلششغ أن يمكن ما غاية هو ذلك أن ويظن عذاب،لا هذا
غايته درجاته لييعو نظره، يرفع أن مقاصده ومن الدين هذا سمات من ولكن

فششي وهششو أملششه ذلششك ويكون الرض، له وتخضع الدنيا ويحكم العالم، يقود أن
ول شششيءا، كششل على قادر عظيم قوي مع يتعامل فهو الهوان، من الحالة هذه

هو. وقوته حالته إلى فقط ينظر
عليه الله صلى الله رسول إلى يأتون عنهم الله رضي الصحابة كان عندما

لششه ويشششكون مكششة، فششي وهششم والفتنششة العششذاب حششالت أشششد في وهم وسلم
ي فهشم الحياة، وضيق العذاب وألم الناس، على منههوا وهشم الحالشة هشذه ف
عليششه اللششه صششلى الله رسول كان ونفسي بدني وضيق أمرهم، من شدة في

الموطن، هذا في النسان بها يحلم ل غايات إلى وهممهم أعينهم يرفع وسلم
ول الطعششام أطششايب يرجاششو ل الجوع من الموت على فالموشك بها، يتفكر ول



وغايششة أملششه منتهششى فهششذا خششبز، بقطعششة يحلششم ولكنه وأعله أرفعه ول أجاوده
ولششذلك همتششه، ليرفع مدعو فهو تعالى، الله مع يتعامل المؤمن ولكن مطلبه،

فششي وهششم عنهششم اللششه يرض لصحابه وسلم عليه الله صلى النبي جاواب كان
رنيلتس واللهويرجاون: (( يحلمون ما فوق العذاب شدة يشكون وهم مكة

ى والصذئب الله إل تخشى ل حضرموت إلى صنعاء من الظعينة عل
واللصصهآخششر: (( مششوطن فششي لهششم ويقششول ))،تسصصتعجلون ولكنكم غنمها

كمششا ))،اللصصه سإبيل في مالهأموا ولتنفقن وقيصر كسرى لتفتحن
اللششه رضششي فالصحابة الخندق، غزوة في وسلم عليه الله صلى قوله من وقع

ىسششبت لئل أعراضهم وعلى لكته لئل أنفسهم على بالحفاظ مشغولون عنهم
فششارس بفتح يبشرهم وسلم عليه الله صلى الله رسول فإن ذلك ومع وتنتهك
قيصر. وروم كسرى

وريبششة شششك دينششه فششي مششن فششإن والعقول للنفوس المتحان فيه أمر وهذا
هششذا مششع ويتعامششل قششوته إلى ينظر حينئذ لنه ،}دينهم هؤلء غر{سيقول: 

المششؤمن مششاأو والجلل، العششزة رب هعواض خلل من ل نفسه خلل من الدين
سششتكون الشششهادة أن أم عليششه أيقششع ويرقبششه تعششالى الله بموعود الموقن فهو

اللهي؟. الوعد من إليه أقرب
صششلحهإل ويسششعى واقعششه ليغيششر المششؤمن دفششع وهششو آخر هدف فيه هذا ثم

ضششعيف وهششو حتى دائما المهاجام نفسية يحمل منؤفالم فيه، الباطل وتدمير
أن لليششأس يرضششى ول واقعششه، هوان مع المؤمن نظره هوان يجتمع ول عاجاز،
كششان حششال أي فششي وأبششدا دائمششا باليمششان مسششتعل هو بل ونفسه، قلبه يصيب
تعششدو ل مهمته أن علم فإذا مستقره، كان الدنيا درجاات من موطن أي وعلى

يهششاجام نأبشش ذلششك تتجششاوز مهمتششه بل عذابه، من والنفكاك مأزقه من الخروج
دائما حامل يكون فبهذا ضعيف، صريع وهو حتى ويحاربه ويصارعه ل الباطل،
إلششى انظر دينه، بوصوا تعالى الله بنصر والواثق بربه العزيز المسلم نفسية
مكششة، فششي تعششالى الله إلى داعيا يسير وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول

ظهششره علششى تضششع فهششي العششذاب ألوان تريه وقريش معذب، ستضعفم فهو
فاطمششة تششأتيه حششتى كششذلك قششىبوي الكعبششة، ظل في ساجاد وهو الجزور فرث
ذلششك ومششع فيهششا، بملءا تضحك وقريش القاذورات عنه فتزيل عنها الله رضي

،هششمب سيصششنع مششاذا عليهم ويعدد بالعذاب، ويبشر ذر،لنا عليهم يوزع فهو كله
جئتكصصم لقصصدبالغششة: (( إساءاة له الجاابة أساءاوا وقد يوما لهم قال الذي فهو

جاهششول كنششت ما دمحم النذارة: يا هذه على مرتعدا الحكم أبو فيرد ))،بالذبح
الجهششول))، أنششت وسلم: ((بششل عليه الله صلى الله رسول فيجيبه اليوم، قبل
مششر وقد قريش من لرجال قال الذي وهو جاهل، أبو هو الحكم فأبو يومها ومن

لرسول فيقول خيوله، من مهرا يمرن وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول
اللششه رسششول فيجيبششه محمششد، يا سأقتلك هذا وسلم: على عليه الله صلى الله

الرجاششل هششو فيكششون اللششه))، اءاششش إن قاتلششك أنششا وسلم: ((بششل عليه الله صلى
منششه رحمششة شششريفةلا بيششده وسلم عليه الله صلى الرسول يقتله الذي الوحيد

)).يبن قتله أو نبيا قتل من عذابا الناس دشأالقائل: (( هنل
يضششع ل لحالصششا المششؤمن أن وهششو تربوي هدف وهو آخر هدف المر ولهذا

مششع ل يتعامششل فهششو أمششامه هششو مششا على نظره يقصر ول المد، قصيرة خططا
ط، التاليشة الخطوة ّفهشم القادمشة، الخطشوات للف خططشه عضشي ولكشن فق
يغيششر كيششف هششي التاليششة الخطوة ولكن واقعه، من يخرج كيف الولى الخطوة



العظمششى بالمهمات النفس ممتلئ فهو غيرها، إلى ينتقل كيف وبعدها واقعه،
عمششل، إلششى عمل من ينتقل بل قاصرة نقطة عند ينتهي ول حد، عند يقف ول

تعششالى: قششال وتعششالى، سششبحانه اللششه ذات في وكلها خطوة، إلى خطوة ومن
مهمششة مششن انتهششى } فحيششثفصصارغب ربصصك وإلى فانصب فرغت ذافإ{

أخرى. مهمة في نفسه نصب
إلششى والنظششر تعالى الله بأمر النفس امتلءا وهو آخر هدف الداعي لهذا ثم

وهششواه نفسششه إلى القاصر النظر وليس الدين، هذا ومقاصد رهموأوا مطالبه
كشل الرض علشى سشلطانه يبسط أن الدين هذا ةمهم فإن فقط، هو ومطالبه
أن أردت وإذا شششك، بل الخريششن عن افترق بذلك نفسه امتلت فمن الرض،

وهششو العظيمة الوعود هذه على يبر الذي الجيل بين المهم الفارق إلى تنظر
أن منششاه غايششة يكششون أن ذهنششه فششي الذي الجيل وبين الرض كل الرض حكم

والششذي المرذول العوج الفقه من تراه الذي هذا هو قليل عليه الضيق يتوسع
فششإن المهترئة، الحركات قبل من أو السحرة، المشايخ هؤلءا أفواه من يخرج

بتعششداد ينشششغلون كششثيرا، الواقع يقرأون الذين المشايخ وكذا الجماعات ةمعا
وجانششود إسششرائيل، وجانششود إسششرائيل وأسششلحة أمريكششا، وجانششود أمريكششا أسلحة
لقراءاة المعادلة أو المتعمقة القراءاة دون هذا انشغالهم فإن والغرب الشرق

القششراءاة هششذه وقششدرته الله ةوقو اراتهشوب وسلم عليه الله صلى النبي وعود
وبالتششالي شالرتعششا درجاششة إلى والرهبة والخذلن اليأس نفوسهم في عتقوأ

فهشم الواقشع لهشذا والتسشويغ التبرير راءاآ أو والخنوع، الهزيمة فقه منهم خرج
وقششوة للقششارات، العابرة الصواريخ قوة ويعرفون الذرية، القنبلة قوة يعرفون

أو تعالى، الله قدرة يعرفوا أن لهم أنى ولكن الصوت، من السرع الطائرات
تعالى؟!!. الله جانود وقدرة قوة يعرفوا أو تعالى، الله عظمة يعرفوا
جاعششل علششى قششادر تعششالى اللششه ملئكششة مششن ملكششا أن يعرفوا أن لهؤلءا أنى
منسيا؟!!. نسيا فيها ومن الرض

إلششى أذنه شحمة بين ما الله ملئكة من ملك وصف يقرأوا أن لهؤلءا أنى 
عام؟!. سمائةخ مسيرة عاتقه

ينالششد هششذا أن وسششلم عليه الله صلى النبي بشارات يقرأوا أن لهؤلءا أنى
والنهار؟!!. الليل بلغ ما سيبلغ
اللششه جانششد نأبشش وسششلم عليششه اللششه صششلى النششبي وعود يقرأوا أن لهؤلءا أنى

قسطنطينية؟!!. رجش على سيوفهم ويعلقون روما سيفتحون
لششو تعششالى اللششه جانششود مششن ضششعيف جانششدي عششن شيئا يعرفوا أن لهؤلءا أنى
عين؟!!. بعد أثرا لصارت قواهم على سلطه

الطواغيت: مواجهة في النصر اسإتعجال دعوى
الجماعششات (!!) وبعششض السششلميين المفكريششن بعششض أوسششاط فششي سششاد

الشششرعية، الوجاهششة مششن بعنايششة تدرس لم ن،أالش غريبة السلمية(!!) دعوى
دراسشة خلل مشن المسشلم عقليشة إلشى خرجاشت قشد الشدعوى هشذه تكشن ولم

اسششتجرنا (المرتدين) قد العدو أن الزعم هي الدعوى هذه شاملة، موضوعية
والدوات التششوقيت لهششا اختششار وقششد إليهششا دفعنا الذي فهو خاسرة، معركة إلى

المعركششة إلششى نسششتدرج ل أن علينششا وبالتالي يد،ير وكيفما يريد متى ليحسمها
عنشف نتحمشل حشتى العششالي الصشبر مشن نملششك أن علينشا وكششذا توقيته، حسب



ول هششو يششدهير الششذي الششوقت في المواجاهة حصول من مانعين نحونا السلطة
نحن. نريده

التششوقيت يملششك مششن فششإن الذهنيششة، أبعادهششا فششي جاميلششة كش ول والفكرة
النصر عوامل إحدى جارينه في يجعل أن يستطيع الذي هو للمعركة المناسب
وهششل صششحيحة؟ أسششس علششى مبنيششة الفكششرة هذه هل ولكن الخصم، وهزيمة

تملششك لم أنها أهدافها إلى الوصول (!!) في السلمية الحركة انتكاسة سبب
مصششادمات مششن حصششل مششا أن صششحيح وهل المعركة؟، هذه في الصفر ساعة
السششلطات نيشش(!!) وب الحركششات بيششن جاهاديششة ريششغ أم جاهاديششة كششانت سششواءا

هششذه تخششرج والحركيششة المفكششرة الوسششاط هششذه جاعلششت الششتي هششي المرتششدة
ة؟.جالنتي

أي إلششى حركششة أي الطششاغوت اسششتدرج أن قششط يحششدث لم أنه أقول ابتداءا
بيشن معركششة ثششم هنشاك تكششن ولشم هششو، رضششيه أو هشو أحبشه توقشش في مواجاهة

خطششأ هششو فيهششا الحركششات انهششزام سششبب كششان الطاغوت (!!) وبين الجماعات
وبيششن بينششه نشأت معركة أي في الطاغوت إن بل والعمل، البدءا في التوقيت

ورعبششا، اداجاسششتن فيششه بملششءا ويصرخأ المرين، فيها يعاني كان الحركات هذه
خبثششه ثبششي أن اسششتطاع فششإنه النهايششة في صالحه في كانت النتيجة لن ولكن

جاششذور تعميششق فششي فششوزه فششورة ويسششتغل ويعربششد رجفيف المة، على دهحقو
ةجششالنتي نعششم والمششة، الدولششة فششي السششلم جاششانب إضعاف ومحاولة الجاهلية

يكششن لششم ولكششن الحركششات، هششذه هزيمة بسبب للسلم بالنسبة مرعبة كانت
الظرف. هذا في المعركة لهذه الطاغوت اختيار هو الهزيمة سبب

سششواءا بحركششات ممثل السششلم بيششن الصدام في متعددة تجارب أمام نحن
سياقين: ضمن الحركات هذه نجمل أن نستطيع لكننا السنية أو البدعية منها

كحششل الجهششاد تتبششن لششم الششتي الحركششات وهششي السياسششي : السياقالول
الطيششاف مششن الكششثير فيه اللون وهذا واقتلعه، الطاغوت لهدم وحيد شرعي

الجماعششات ومششن التحريششر، حششزب إلششى المبتدعششة المسششلمين بششالخوان ابششدءا
السششلفيين والششدعاة الصششلبة القاعششدة تيششار وإلششى التبليششغ كجماعششة الصششلحية

وغيرهم. المزعومين
هششذا أن أمرهششا حكمششت والششتي القتاليششة الحركششات الثششاني: وهششي قياالسشش

كشذلك اللشون وهشذا تشال،قال وهشو تعالى الله شرع في وحيد حل له الطاغوت
وسنية. بدعية متعددة أطياف فيه

مششن حششالت أو حالة يأخذون النظرة هذه أصحاب بما يحتج التي والتجارب
الثانية. من حالت أو وحالة الولى
الجماعششات هششذه لن باطششل، احتجششاج فهو السياسي بالسياق الحتجاج أما
فششي وليششس محششاربته، ول الطششاغوت مجابهششة برنامجهششا ول عقليتهششا في ليس

القتششال. وإتقششان السلحا أصناف لتعليمهم إرادة مث لكوادرهم إعدادهم خطط
أصله. من باطل احتجاج فهو

وشششرعت، بششدأت الششتي هي الجماعات هذه أن فالحق الثانية الحركات أما
الفهششم إلششى بششالنظر أمششا واسششتدرجاها، اسششتفزها الششذي هششو الطششاغوت وليششس

فشي تعشالى الله دين من أفهم ما عرضأ أن لقب فإني الدعوى لهذه الشرعي
جاديدا عائقا أبين نأ مضطر فإني المرتدين هؤلءا في الشرعي الحكم تطبيق
والفهششم تعششالى الله عن الفهم من منعهم الزمان هذا يةئراآ أذهان في استقر

وسلم. عليه الله صلى رسوله على



اسإصصي: نظريصصةسيال والتحليصصل التحريصصف أهصصل
نموذجا والمؤامرة العمالة

التيششارات عقليششة فششي يصششب الشششيطان كششان السششلمي التاريخ مدار على
للحكششم تلقيهششم فششي وأصششول قواعد علهاجفي والحوادث البدع بعض المنحرفة
لششه كتاب - في ليا- الغز أئمتهم بعض فإن يةفالصو مثل أخذنا فلو الشرعي،

عششدم إلششى الطلششب فششي المبتششدئ نبششه وعرفانيششا صوفيا وصقلها النفس لتربية
تشششتت القششرآن قششراءاة أن التحششذير هششذا سششبب وجاعششل الكريم للقرآن قراءاته
لحظششة واحششد أمششر على والتركيز همته جاع من للطالب بد ول النفس، اجاتماع
فششإنه مثل البقششرة سورة قرأ فإذا همته تتشتت الكريم القرآن وقارئ الخلوة،

المنششافقين، ذكر ثم الكافرين ذكر ثم المؤمنين، ذكر وفيها الولى اليات يقرأ
المتعششددات لهششذه القششراءاة فهششذه إسششرائيل، بنششي ذكششر ثم وقصته آدم ذكر ثم

هششذه إلششى فششانظر الصششوفي، السششالك يفسششد وهذا الفكر وتوزع الهمة تشتت
المششذهب هذا أصحاب أذهان في كقواعد استقرت التي الشيطانية المعوقات

ذوقية. معوقات وهي تعالى الله لكتاب القراءاة نم التنفير في
يعرضششه حتى بالحديث العمل من منع المذاهب ومتعصبو الرأي أهل بعض

رده وإن بششه أخششذ إمششامه بششه أخذ فإن مذهبه، أقوال على أو مذهبه، إمام على
هو. رده إمامه

نإفشش العقششل، علششى عرضها والسنة بالقرآن الخذ ضابط جاعلوا الكلم أهل
أولت. أو ردت أنكرها وإن بها كان قبلها

الحكششم تطششبيق عششن النششاس صششد فششي فنششون وللشششيطان طويلة، والقائمة
الشرعي.

لشم ممشن السشلم ومفكششري الفقه صبية مع فللشيطان هذا زماننا في أما
نهإفشش أخششرى، طريقششة بهششا يتشششبعوا ولششم يقرأوهششا ولم النبوية بالسنة يتضلعوا

الششذوق يعششادل بششاب وهششو جاديششد بششاب مشن الشرعي الحكم لرفض استدرجاهم
هششذا الشششرعي، الحكششم رد فششي يالبششدع والنظششر الفلسششفي والعقل الصوفي

سي.سياال التحليل هو الباب
أي اتهششام فششي الفكششر وصششبية الفقششه، أدعيششاءا يمارسها الجديدة اللعبة هذه

لحشدى خشادم وهشو الدوليشة، اللعبة ضمن داخل أنه المجاهدون به يقوم عمل
عالمنششا لن شششك مششن مششا فششإنه العششالم، مششن منطقششة أي فششي النششزاع قطششبي

تهيمششن أن تحششاول دولششة وكششل دوليششة، أقطاب بين نزاع (السلمي!!) منطقة
ولدالشش هششذه مششن ةيششكم كبرأبشش الفششوز على دولي صراع وهناك منه، جازءا على
الكبار(!!). اللعبين أقدام بين عةئالضا

سياسششي تحليششل خلل ومن المجاهدون، بها يقوم معركة أي فإن وبالتالي
فششي المجاهششدين جاهاد يجعل السياسي(!!) أن فونأالم هذا عيطيست إبليسي،
الدولي. الصراع هذا أقطاب من قطب مصلحة
لعششداءا - خدمششة الهواءا أصحاب تحليل سمعوا أن جاميعا للناس سبق وقد

لمريكششا، خدمششة هنششاك الجهاد جاعلوا حيث انستانفغأ في هادج- لل تعالى الله
،كششالمري خشادم فونينأالمشش هششؤلءا عقليششة فششي عششزام اللششه عبششد فشإن فبالتالي
عششن - والحديث نافعا مغفل فيجعله القبول لها ليحدث العبارة ققير وبعضهم
الحكششام يعلششق صششار اريششالت هششذا ضششلل بعششض إن - بششل طويششل النافع المغفل

عششزام اللششه فعبششد وبالتالي السياسي، المحلل يفتريها مناطات على الشرعية



أصشحاب بعشض كان وقد كافر، عزام الله فعبد كافر، والعميل أمريكي، عميل
الحششدود، بعض إلى بها يقف وبعضهم فيه، بملءا يقولها ةيالشيطان اللعبة هذه

لشن نششكولك عششزام، اللششه عبششد الشششيخ مقتل عند ذلك عن توقف بعضهم ولكن
أن بعشد قتلشوه الششذين هششم أسشياده أن يزعششم آخششر  سياسشيا امحلل وجاود تعدم

مهمته. انتهت
الششدنيا هششذه فشي ةيششربان حركة أي لك يفسر أن يستطيع السياسي التحليل

فيهشا السشلم لمصشلحة ول فيهشا، للسشلم دور ل معينة دولية مساقات ضمن
ذرة.

من الله حكم صرف في المنطقي التفنن من ضروب يةئالرا الهوى لهل
النفسششي الششذوق بششاب مششن عليهششم يششدخل فمششرة الصششحيح، وجاهه على إيقاعه

حيششن النششاس مششن كششثير بيششن منتشششر وهششذا الشششريعة، علششى حاكمششا فيجعلونه
ل أحششدهم: أنششا لششك فيقششول لششه، منهاطمئنششا بعششدم الشششرعي الحكششم يجابهون
الششرأي. وليششت لهششذا ترتششاحا ل نفسششي بعضهم: إن قول الحكم. أو لهذا أطمئن
هششو بششل ومشاشه، جاوانحه عليه ملت تىح وتشربها بالسنة، تضلع قد القائل
يقششرأ ولششم حششديثين، أو حششديثا منهششا خششذأو لمامششا، لإ السششنة على يمر لم رجال
ّذا بل وفهم، درس قراءاة نآالقر يكششون أن الرجاششل هذا لمثل فكيف سريعا، ه
ن فشإن وللشذكر الحشق؟!!، نمش ابقري مزاجاه يكون أو ة،نالس من ايبقر رأيه م
كششافر وهششواه نفسششه جاهششة مششن ويقبح يحسن الشريعة على حاكما ذوقه جاعل

بل تعششالى هاللشش علششى القول باب من فإنه الباب هذا من المرءا فليحذر زنديق،
بصصير مارحصص إنمصصا قل{تعالى:  قال كما ركشال من مرتبته أعلى هوو علم،

وأن الحصصق بغيصصر والبغصصي والثم بطن وما منها ظهر ما الفواحش
ل مصصا اللصصه علصصى تقولصصوا وأن نااسإلط به ينزل لم ما بالله تشركوا
المعصششية مراتششب ذكششر إلششى تعالى الله حفظك  فانظر) (العراف}تعلمون

علششم بل اللششه على القول المعاصي أعلى جاعل حيث درجااتها الله رتب وكيف
فششي نفيششس كلم تعششالى اللششه رحمششه السششلم  ولشيخ.الخذلن نم هلبال نعوذ
مهم. فإنه إليه فارجاع الستقامة كتابه بداية

الحكششم عششن النششاس إبعاد في الظنية الشيطان صوارف من إن سابقا قلنا
وللنششاس غريششب بششاب وهو السياسي، بالتحليل يسمى ما اليام هذه الشرعي

معارضششة أبيششن أن وقبششل حينا، منها وتعجب حينا فيها تحار وطرق مذاهب فيه
هششذا بششدايات لتحديششد سششريعا مششرورا مرأسشش فششإني الصول لقواعد نيالظ هذا

مصدره. لكشف محاولة في الشيطاني المأخذ
الششذين فهششم اليساريون، هم بلدنا في المذهب هذا وأسياد أوائل أن أعتقد

ي فهشم وطريقتهشم، مشذهبهم بشه ليخشدموا البشاب هشذا فتحوا إقامشة سشبيل ف
يقولشون، (الرجاعيشة) كمشا الحكومشات (اليمينيشة) أو الحكومشات ضشد الثورات

عميلششة حكومششات حكوماتنششا أن مششوطن كششل وفي مساءا، صباحا يرددون جاعلوا
مششن معها ومن نياوبريطا القديمة، اوبريطاني الجديدة لمريكا وخاصة للغرب،
لهششا كأمريكششا الجديششد العالم من بما لحق من ثم التاريخية الستعمارية الدول
ل تيوالش السشيئة الثار تلك سببه الحضور وهذا أذهاننا، في قبيح ءاسي حضور

الششتي والحششدود التفششرق هذا مثل هذا، يومنا إلى السوءا هذا على شاهدة تزال
مششع تاريخهششا ثششم بلدنششا، لخيششرات السششيءا النهششب ثششم بلدنششا، فششي اصششطنعتها
مششن السششيءا الواقششع بهششذا شششك ول مليءا المسلم فالعقل واليهود، فلسطين



فششرد أو جاماعششة بارتبششاط الخطيششب يلششوحا أن فبمجششرد بلدنا، في الغرب تاريخ
واحترامهم. الناس أعين من يسقط نأب كافيا يكون بالغرب
وبالتششالي ابتششداءا بالعمالششة تصششفه أن إل عليششك ما لك عدو تدمير أردت فإذا
يشبرر حشتى بلدنششا فشي انقلب يقششوم أن فمشا جازافشا، تقال الكلمة هذه صارت

بششذلك وكفششى للسششتعمار، عملءا سششلفهم وأن وطنيون، نهمأب ذلك النقلبيون
مبررا.

مشهودا صار حتى الكون أحداث تفسير في تطورت الصغيرة البداية هذه
ي يقتشل السمك رأيت القائل: لو المثل الناس بين بشالنجليز. ففكشر البحشر ف
باليششدي فكششر بالشششنان لششه قششرع مششالك المسششلم صششار التهويششل مششن قليل ومع

أو رةيصششغ ثششم هنششاك فليششس الحياة، وأحداث الكون لحداث المدبرة العميلة
وصششار ،ديشش فيهششا الكششبرى وللدول إل البحر داخل وفي الرض هذه فوق كبيرة

هششذا ضششمن وتفسيره الخبر تحليل في عةجالن لك يبعد من هو هبذلجا المجتهد
هششذه صششنع فششي سششاهمت الكتب بعض وهناك الحداث، هذه فهم في السياق
كتششاب مثششل ل، أم وتحليلهششا أحششداثها بعشض صششواب نعشش النظششر بغشض العقلية

كتششاب الشششطرنج" ومثلهششا رقعة على ارج"أح  وكتاب"الخفية العالم "حكومة
فششإن الكتششب، مششن المم" وغيرها "لعبة صهيون" وكتاب حكماءا "بروتوكولت

بصششغيرها الكششون أحششداث فيهششا) أن بمششا (المششؤمن لقارئهششا أوحت الكتب هذه
عليششه أطلششق بعضششهم خفششي!، عششالم قبششل مششن ومرسششومة محاطششة وكبيرهششا

المسششلم وعقلية وغيرها، الروتاري أندية حكومة هي قال وبعضهم الماسونية
قاعششدة علششى الحششداث تحليششل مششن للخروج التطور نفسها في رأت المتخلفة

تكششون أن فبششدل الخفيششة، والحكومششات المششؤامرة عالم إلى والشياطين الجن
تخلف، وهذا والشياطين الجن فعل من أنها على المور تحلل متخلفة صوفية

الخفية. بالحكومة العالم هذا تسمية هي فالعلمية
صششلة لهمششا وأن والشششياطين الجششن عششالم أنفششي أنششي كلمششي من يفهم ول

ضششد المخططيششن العششداءا وجاششود مبششدأ أنفششي أي كلمششي من يفهم أو بواقعنا،
عاكفا. عليه أبرحا لم مكاني في مازلت تعالى الله بفضل فأنا وأهله، السلم
قششوله وأعتقششد والنششس، الجششن فشي الشششياطين عشالم بوجاود أعتقد أني أي

أن أعتقششد ل ي ولكنشش}غششرورا القول زخرف بعض إلى بعضهم يوحي{تعالى: 
جاششو ضد معه يقاتل لمسم بجن يستعين كان هنل ينتصر كان كلي علي محمد
.معه يلكم كافر بجن يستعين كان الذي فريزر

هشو عليششه الحيششاة أحشداث النشاس يعلق صار الذي الوحيد المناط أن المهم
فششي الصششراع أقطششاب بإحششدى والرتبششاط الخفيششة، الحكومة وتخطيط العمالة
التحريششر، حششزب هششم السششلمية الجماعششات من الشأن هذا أئمة وكان العالم،

وبريطانيششا أمريكششا بيششن الصراع أن نشراته خلل من للناس يردد فتئ ما فإنه
حشاكم أو ملعششون رئيشس يخشرج ولششم العربششي، العششالم اقتسام في أشده على
معركة من وما الجديدة، المعادلة هذه من تنظيم قائد أو قبيلة رئيس أو مرتد

محكششوم بلششد فهششذا والتحليششل، السششياق هششذا ضششمن إل يحدث انقلب ول موتق
ومششا لبريطانيا عميل بلد وهذا ا،نيبريطا عمالة أجال من قام والنقلب كالمري

هششذه ضششمن إل حششدث مششن مششا وهكششذا أمريكششا، عمالششة أجاششل مششن إل النقلب
صششغار عنششد حششتى التحليششل هششذا وانتشششر البتششة، شششيءا عنها يخرج ل المعادلة،

الحششدث هششذا أن علشى البرهنششة الثششاقب والفهششم الكامششل الششوعي وصار الناس
يششرى ل التحليل من النوع هذا فإن ة. وللذكريخف وعمالة ة،يدول معادلة نمض



ي معسشكرا) وجاشودا كشان أن (يشوم الششتراكي للمعسشكر المنطقشة. وقشد ف
عميششل نهأبشش فششاتهمه التحريششر حششزب ضششد السششلوب نفششس بعضششهم اسششتخدم

قال: من وصدق الساحر، على السحر فانقلب ،انيبريط
رماني سإاعده اشتد امفل يوما كل الرماية أعلمه

ة: هنششايششاليهود الحكومششة جاهششة على المر يحللون قوم هناك المقابل وفي
فششاليهود اليهششود، وراءاه حششزب وهذا اليهود، صنعه بلد فهذا يهود، وهناك يهود،

الكون. هذا في كلها الحداث قادة هم
نمشش فكششل الشششيوعية، منششاط علششى شششيءا كششل يحللششون أقواما قابلت وقد

أن يرى - فهو يعلم لم أم - علم شيوعي واليمينية الديمقراطية الدول رباح
الدولششة يحاربششان لفمششا شيوعية صنيعة يالحوال وسفر العودة سلمان الشيخ

موجاششود تيششار وهششذا الشيوعي، المد محاربة في راسخة أقدامها زالت ما التي
الحكششام علششى تكلششم من كل أن يرى إنه بل مذهبه، وله رجااله وله الردن في

لششم أم - علم يهودية صنيعة عليهم الخروج على المة وحرض شرهم وكشف
تتغيششر وهكششذا المعادلة، وهذه النسق هذا على الكون أحداث - ويحللون يعلم

التششآمري التفسششير وهششو واحد ونوع واحد إطار ضمن تبقى ولكنها التفسيرات
للحداث.

والحيششاة، الكششون أحششداث فهششم في الطريقة هذه خطورة فهو يهمنا ما أما
شرعية. أحكام من بما يتعلق ما وبالتالي

إل قبولهششا وعششدم أدلتهششم هشاشة لرأينا المحللين هؤلءا ةلأد إلى نظرنا لو
مجلششة مشششتريا رآه أنششه بمجششرد عميل فلنششا يجعل فبعضهم والصبية، للطفال

اشششترى رآه هنششل عميل فلنششا يجعششل وبعضششهم الحكام، من لحاكم صورة فيها
ول تقبششل ل الدلششة هششذه كششانت فلمششا وهكششذا..، المعنية، الدولة صنع من حذاءا

عميل كششان فمششن وبالتششالي والنصششرة الششولءا نششيتع عندنا العمالة كانت تصلح،
هششو وهششذا القتششل، هششو تعالى الله دين في وحكمه مثلها، كافر هو كافرة لدولة
والجاسوسششية العمالششة لفظ إطلق كان العلماءا، جامهور عند الجاسوس حكم
عليششك نعششم والفهلششوة، اللعششب معششه يصششلح ل جاششدا خطيششر حركة أو رجال على

فششالمر بالظنششة، النششاس تكفششر ل أن عليششك ولكششن ةطنششوالف والكيششس بالحششذر
خطير.
علم ويدعون بالرمل يضربون الذين القوم بأولئك تتعلق أولى مسألة هذه

للطششواغيت، عميلششة الحركششة تلششك أو فلنششا نأبشش القول فيستسهلون السياسة
وتجششويز فششةئالطا وهششذه الفششرد هششذا تكفير هو هذا حكمهم معنى أن فليعلموا

واحدة. المسلمين.. هذه من أحد لي وقتاله قتله
مشن طششاغوت ضششد جاهشادي عمششل أي إبطششال من قدمنا ما الثانية: فهي أما

الطواغيت..

المرتدين قتال التخييل: حكم أهل
بكششل رأى وجاهشادهم حروبهششم فششي عنهششم يرضشش الصششحابة رةيسشش قششرأ من

مششن كششان مسيلمة أتباع حنيفة بني قتال وخاصة للمرتدين جاهادهم أن حاوضو
السيرة أهل وقال عظيما، جاهدا فيها جاهدوا فقد عليهم وأتعبها الحروب أشق

)10( حنيفششة يبنشش قتلششى وعششدد اللف، يقارب المسلمين من قتل من عدد أن
المقتلة هذه وكانت القرآن، حملة من القتلى من ريكب عدد وكان نفس، آلف
ن ثشم القشرآن، جامع على عنه الله رضي الصديق إقبال في سببا فشي نظشر م



كششانت الزندقششة لطوائششف المسلمين حروب أن رأى السلمي التاريخ سيرةم
تمعنششا ولششو الصششليين، للكفار قتالهم من أشد المسلمين، على البلءا أشد من
نيسششبب إلى يرجاع المر أن لرأينا المرتدين قتال في الخصوص هذا سبب في

إل له يقوى ل عليه هم ما أن والجهاد التوحيد جاماعات تدرك وبفهمهما اثنين،
السششببان هششذان وتعششالى، سبحانه لله وجاهه أخلص من إل به يقوم ول الرجاال

هما:
الصليين: الكفار قتال حكم من أشد المرتدين قتال حكم  - إن1

أنششه فيششه الششوجايز ): والقششول95 الباطنيششة" (ص "فضششائح فششي الغزالي قال
الششدم فششي النظششر فششي المرتششدين الباطنيششة) مسششلك الزنادقششة (أي بهم يسلك

بهششم يسششلك فل الرواحا أمششا العبششادات، وقضاءا القضية ونفوذ والنكاحا والمال
خصششال: أربششع بيششن الصلي الكافر في المام يتخير إذ ،الصلي الكافر مسلك

سششبيل ل بل المرتد، حق في يتخير ول والقتل، والسترقاق والفداءا المن بين
وإنمششا والفششداءا، المششن إلششى ول منهششم الجزيششة قبششول إلششى ول استرقاقهم إلى

مششن بكفرهششم يحكششم الذي حكم هذا منهم، الرض وجاه وتطهر قتلهم الواجاب
نغتششالهم بششل قتششالهم، بحالششة وجاششوبه ول قتلهششم جاششواز يختششص وليس الباطنية،
قتلهم.ا.هش. جااز بالقتال اشتغلوا مهما منهفإ دماءاهم، ونسفك

يجششوز ل الصششلي. وكششذلك الكششافر مششن أشششد القتششال فششي أحكامه فالمرتد
وموادعششة ومهادنششة مصششالحة ويجوز للمرتدين، المان وعقد ةومهادن مصالحة
قتششال عششن المسششلمون ضششعف افعي: إذاشششال الصششليين: - قششال الكفششار

بالمسششلمين خلششة أو عششدوهم كثرة أو دارهم، لبعد منهم طائفة أو المشركين،
م،هششعن الكششف لهششم جاششاز منهم يليهم بمن أو المسلمين)، أمور اضطراب (أي

المشششركون أعطاهم وإن المشركين، من ونهذيأخ شيءا غير على ادنتهممهو
1أخذه. لهم كان ثرك أو قل شيئا

لششم السرخسششي: وان بشششرحا للشششيباني الكبير" وشرحه "السير في وجااءا
خيششر الموادعششة لن بالموادعششة، بششأس فل عليهششم قششوة بالمسششلمين كششني

فاجانح للسلم جانحوا وإن{وجال:  عز الله قال وقد الحال، هذا في للمسلمين
لن مال، غير على مهادنتهم قدامة: وتجوز ابن الق و2الله}. على وتوكل لها

منهششم يأخششذه المشش غير على الحديبية يوم منههاد وسلم عليه الله صلى النبي
3أولى. مال فعلى مال ريغ على جاازت إذا فإنها

مششوادعتهم وللمسششلمين للمششام يجوز فإنه الصليين الكفار أحكام في هذا
الئمششة، كتشب فشي مفصشلة وموجاباتهشا الموادعششة أحكشام وبسشط ومصالحتهم

العهششد ينقضششوا أن إل الخيانششة ول الغششدر يجششوز ول بهششذا، لهششم الوفششاءا ويجششب
الليششث أبششو القشش مصالحتهم، ول موادعتهم يجوز فل المرتدون والمواثيق. أما

فششي مشششروع الذمششة وعقد الجزية ذأخ : إن4الفقهاءا" "تحفة في يالسمرقند
الجزيششة، منهششم يقبل ل فإنه والمرتدين، العرب، مشركي إل الكفار جاميع حق
ل تقششدم: بششأنه لمششا شششرحه عند كاساني  قال5السترقاق. فيهم يشرع لم كما

أو تعششالى: {تقششاتلوهم اللششه لقششول السششيف أو السششلم إل المرتششد مششن يقبششل
فشي العقششد ولن حنيفششة بني من الردة لهأ في نزلت الية إن  قيل}يسلمون
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ديششن عشن ينتقششل ل أنششه الظشاهر لن السششلم إلششى وسششيلة يقشع ل المرتششد حق
اختيار لسوءا إل العقول في المحمودة وشرائعه محاسنه عرف بعدما السلم

1ذمة. عقد يكون فل فلحه عن سأالي فيقع طبع مؤوش

أو نششار أو وثششن عابششد كششل مششن الجزية الوزاعي: تؤخذ بي: قالطالقر قال
جاميششع مششن تؤخششذ الجزيششة أن ىأر فإنه مالك، مذهب وكذلك مكذب، أو جااحد

إل كششان مششن كائنششا قرشششيا أو تغلبيا عجميا، أو عربيا، والجحد، الشرك أجاناس
2المرتد.

عقوبشة مشن أعظشم المرتد عقوبة بأن السنة استقرت تيمية: وقد ابن قال
يضششرب ول حال، بكل يقتل المرتد أن منها متعددة، وجاوه نم الصلي الكافر

يقتششل المرتششد أن ومنهششا الصششلي، الكافر بخلف ذمة، له تعقد ول جازية، عليه
أهششل مششن هششو ليششس الششذي الصلي الكافر بخلف القتال، عن عاجازا كان وإن

أن ومنهششا وأحمششد، ومالششك حنيفششة بيأكشش العلماءا رثأك عند يقتل ل فإنه القتال،
ذلششك غير إلى الصلي الكافر بخلف ذبيحته، كلؤت ول يناكح ول يرث ل المرتد

الكفششار قتال أحكام نم شدأ المرتدين قتال حكامأف هذا  وعلى3الحكام. من
أو منهششم أحششد مصالحة يجوز فل مرتدون بلدنا حكام أن علمنا ولما الصليين،
الجهششاد لجماعششات يجششوز ل أنه أي المصلحة، دعوى تحت مهادنته أو مسالمته

قتالهششا فششي معششه تتعششاون أو تسششالمه أو المرتششدين هششؤلءا مششن أحدا تداهن أن
.بلدها في الكفر لطائفة
وجاهششزوا أنفسششهم حضششروا وقششد للجهششاد يخرجاششون الوائل المسلمون كان
آمنون. وبلدهم أرضهم في وهم أمورهم

مقفل واقع إلى جااءات انهفإ المجاهدة الجماعات واقع إلى انظر اليوم أما
المنيششة الحالة في اليوم الكافرة مانيةالعل الدول ترقت وقد فيه، لهم منفذ ل

اليششام، مششن يششوم فششي المتينششة الصششورة هششذه بمثششل يكن لم ما الشديد الرقي
يواصششلون فهششم ذلششك ومششع منهششا، ينطلقون أرض المجاهدة للجماعات وليس

مششن ومعركششة لقششاءا فششي مصششيبة أصششابتهم فلششو وجاروحهششا آلمها بكل الطريق
ا، يفيئون أرض لهم فليس المعارك ا اللشه فيشا إليهشا، ينحشازون فئشة ول إليه م

أشقه!!. وما الجهاد من النوع هذا أعظم
بششه اللششه ما والعنت البلءا من وفيه شاق جاهاد اليوم المرتدين جاهاد إن نعم
سششطوة تحشت وأهلشه بيشت، إلششى بيششت مشن ملحشق المجاهشد والرجاشل عليشم،

ولششذلك خششاص جاهششاد فهذا أغلبه، بل نصفه، مكشوف أنه أي وقوته، الطاغوت
بششدينه المتمسك أجار أن وسلم عليه الله صلى النبي أخبرنا كما خاص أجار له

ل اليششوم المجاهششدين لن الوائششل، مششن خمسششين أجاششر الزمششان هششذه مثل في
أعوانا. الحق على يجدون الوائل وكان أعوانا الحق ىعل يجدون

يبششذل وكششم الجهششاد، أرض إلى يصل أن أجال من الخأ يعاني كم اليوم انظر
إلششى يصششل أن أجاششل مششن والمشقة العذاب من يلقي وكم والفكر، الجهد من

الشششباب يخترقهششا يتالشش المنيششة القيششود هششذه فششي وتفكششر فيهششا، ليجاهد أرض
ضششد تعششالى الله سبيل في القتال وعبادة فريضة يطبق حتى الموحد المسلم

المرتدين؟.
قبل؟.  من الحالة هذه مثل المسلمين على مر هل
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تاريخنا. في الحالة هذه قبل نعهد لم أننا يم: بالقطعدالق الجواب
الجهششاد تطويششق أجاششل - مششن ومرتششدين - كفششارا أجامششع العالم اجاتماع انظر

صوتهم، يوصل إعلم ول ترعاهم، دولة ول يحميهم ظهر ل موه والمجاهدين،
ى مر فهل الجشواب: الحالشة؟. هشذه مثشل التاريشخ مشدار ىعلش المسشلمين عل

النفي. هو بالقطع
المتقدم الشرعي للمر القدري المر موافقة فهو الثاني السبب ام- وأ 2

مشن شششدأ المرتشد حكشم وتعششالى سششبحانه الحكيم الشارع علجا لما أنه وأعني
الحكششم هششذا يستحق وحاله نفسه في المرتد لن هو إنما الصلي الكافر حكم
هششذا إلششى المتقششدم كلمششه فششي اللششه رحمششه ينالكاسا أشار وقد له ملئم وهو

نفسششه انحطششاط بسششبب إل الكفششر هششذا منششه يقششع لششم المرتد أن وهو المعنى،
وأثره وعظمته الدين هذا حقيقة وعرف أسلم من فإن شرها، وعظيم وخبثها

هششذا فشإن تعالى الله أنزل لما وكرها بغضا عنه انقلب ثم والحياة النفس على
لششه فليششس الحياة، هذه يستحق ل وهو حقه، في الحكم هذا يستحق الشخص

ثمارها. من يأكل ول بخيراتها ينعم أن
كششان شششديدا لهلششه بغضششهم وكششذلك الششدين لهششذا المرتدين بغض كان ولما
يعششرف ل منهششم الكثير فإن الصليين الكفار بخلف شديدا، للمسلمين قتالهم
تضششع أن بعششد ولذلك سوقا، الحرب إلى يساق بل يقاتل، علم ول يقاتل لماذا

الششدول حششال وهششذا تعالى، الله ندي في يدخل منهم كثيرا فان أوزارها الحرب
فششإن تعششالى، اللششه رحمهششم الوائل المسلمون فتحها التي والقطار والممالك

أفواجاا. تعالى الله دين في أصحابها دخل البلد تلك
لهششا" إلششى بكششر أبششا ول "ردة كتابه في الندوي الحسن أبو الشيخ أشار وقد
بل التاريخ، وجاه على مرت نفسية أعتى وأنها المرتدين، هؤلءا نفسية حقيقة

حكشم قشد نفسشه رأى لمشا أنه ذلك الشيطان نفسية من معالمها اقتبست هي
إلششى يمهلششه أن تعششالى اللششه مششن طلششب فإنه جاهنم في الخلود عليه تعالى الله

نقششم فششإنه جاهنم، إلى معه بهم فيذهب الناس من كثيرا يفتن حتى الدنيا ايةنه
النششاس علششى ينقششم فإنه المرتد وكذا وإيمانهم، وعفافهم هرهمط الناس على

المرتششد هششذا نفسششية ابهتششك فششي ذكر قد الحسن أبا الشيخ أن وأذكر إسلمهم،
إمششا الشششهوة، أمششام ضششعف قششد نفسششه يششرى وأنششه الناس من النوع هذا وحلل
وهششو ذليل حقيرا نفسه فيرى النساءا شهوة أو المنصب شهوة أو المال شهوة
بقششدمه وضششربها الشششهوات هششذه عششن ترفششع قششد مسششلما شششابا أمششامه يششرى

أن فبششدل أمششامه نفسششه ويستصغر الفضيلة هذه عليه فينقم بدينه واستمسك
هشذا علشى يحقشد الخبيثة لنفسه فإنه الله رحمة إلى ويهتدي رشده إلى يؤوب

أو تسمع عندما ولذلك كالمرآة، له فيكون وعجزه، بضعفه يذكره لنه الشاب
أن لهولهششا تكششاد للمسششلمين المرتدين تعذيب من الحقيقية القصص هذه تقرأ

مثيششل لششه ليششس البشششر من النوع هذا لن والخرافات، الخيال عالم في تدخل
والعدوان. والكفر الظلم في

وهو وعظمته، وهوله شدته في خاص قتال البشر من النوع هذا قتال إذن
النظششر أصششحاب مششن لعجششب نششيإو نفششس، آخششر وإلششى رمششق آخششر إلى يقاتل

جاششد القششوم هششؤلءا إن المرتششدين، لهششؤلءا الهداية ملونأي حين الجديد الصوفي
حكامهم. حقيقة يعرفون ول واهمون



والسيئة العمل: الحسنة وميزان النظر كمح
الشششياءا علششى الحكششم فششي العقششول فششي المائلششة المششوازين ترتيششب إعششادة
فالنظر والسلم، الصلة عليهم المرسلين النبياءا مهمات إحدى هي والفعال
حركششة مششن فيششه وما فقط العالم هذا إل ترى ل التي والعين يف،عالض القاصر
أقششام فششإذا ضششعيفا، قاصرا حكما والفعال الشياءا على تحكم أن بد ل ظاهرة
الحيششاة فششإن وهششوى ظنا تعالى الله اهسم ما على وموازينهم أحكامهم الناس

وفيها معافاة سليمة خلقتها صلأ في كانت وإن والفطرة وتضطرب، ستختل
هششذه أن إل إليششه تهششدى حيششن عليششه تتعششرف أن أو الحششق تصششيب أن الصلحية
أو يهششودانه - ((فششأبواه الحياة هذه معافستها بعد والتغير للتبدل قابلة الفطرة
والظششن الشششرور، لتحقيششق دافعششة قششوة لششه )) - والهوى يمجسانه أو ينصرانه
هششوى وقششوع يتششم ول وحركتششه، أفعششاله الهوى لهذا يبرر التأويل وسوءا والجهل

قششال: حيششن واحششدة آية في تعالى الله جامعهما ولذلك فاسدة بشبهة إل فاسد
وتعششالى سششبحانه  وجاعششل}النفصصس تهصصوى ومصصا الظن إل يتبعون إن{

ن جاءهم ولقدفقال: { المرين: الهدى، هذين مقابل }الهصدى ربهصم م
الظن. يمنع والهدى الهوى، يمنع فالهدى
والظششن.. همششا: الهششوى اثنتين عمادين على إل يقوم ل المختل الميزان إن

أن لهششا يمكششن ل وهي زمام، ول لها رابط ل التي الجامحة الشهوة هو فالهوى
ويششبرر يدعمها بعماد إل ايةووالغ الضللة وديان في وتسرحا الهعقا من تنطلق

حركششة تششبرير الفاسششد الظششن فششدور العلششم، ضششد وهو الظن وهو أل أفعالها لها
وإذا المفششتراة، الكاذبة الموضوعية من المزعومة المقدمات وإعطائه الهوى
وترجاششع تتششوب ما قريبا فإنها فعلها لها رربي ظن دون المحرمة الشهوة وقعت

معهششا (الهششوى) وكششان المحرمششة الشهوة وقعت إذا ولكن ومعصيتها، غيها عن
كششذلك وهي الشر في ثابتة حلقة ستكون فإنها ولؤالم لجهلوا الفاسد الظن
والكفر. الشرك نحو الدفع في القوة تملك
ا المعصشية لتسشتقر الفاسشد التأويشل من بد ل إذا ا، ثبات ان وكلمشا ودوام ك

العقلنيششة بقنششاع أي بششراق، جاميششل بقنششاع والشششبهة) مقنعششا (الظششن التأويششل
للنفوس. وأسلم للقبول أدعى كان كلما والموضوعية

واحدة. هذه
مششن تتكون الرادة وهذه بإرادة إل تقع ل النسان حركة أن فهي الثانية أما
مششن ءاشششي إلششى المششرءا فحششاجاه الششدافع، وقششوة العلششم وةقهما:  اثنتين قوتين

علششى النفس استقرت الحاجاة وهذه الحاجاة، هذه لتحقيق لدفعه وةق الشياءا
من يقع أن ) إما عمله فساد (أي المرءا ففساد قوية، حقيقية معرفة معرفتها

وقد الدافع لحاص ديوجا العلم الدافع. وصلحا جاهة من يقع أن ماإو العلم، جاهة
ودخششول اللهششي ىالرضشش تحقيششق يريدون الذين المبتدعة نأش هو كما يفترقا

حصصديث أتصصاك له{تعششالى:  قششال بالجهل) كمششا (أي فاسد باطل بعلم جانته
 فهذه}حامية نارا تصلى ناصبة عاملة خاشعة يومئذ وجوه يةشالغا

النصارى رهبان نأش هو كما هلجب تعمل لنها هدفها تبلغ ل لكنها عاملة نفس
هششو كمششا الباطششل الششدافع مع الصحيح العلم يقع وقد وأمثالهم، الصوفية وعباد
بالباطششل النششاس أمششوال بششه ويششأكلون الحششق يعوقون ممن السوءا علماءا شأن

المسششلمين علماءا من دربهم على سار ومن السابقة المم من اليهود كأحبار
الفانية. الدنيا أعراض أجال من دينهم يبيعون ممن



(الهششوى) المعصششية تستقر أن يمكن فل والهوى، الجهل هما الضللة فركنا
عششدم هنششا الجهششل الهوى. وليششس لصاحب الجهل صاحب بتبرير إل الرض في

لحشق فسشاد فأي فساد، من بالعلم يتعلق ما هو ههنا الجهل ولكن فقط العلم
مششن أو العمششل ترك جاهة من الفساد لحق سواءا جاهل إلى العلم انقلب بالعلم

والحيدة الحق معرفة جاهة من أو الفاسد التأويل جاهة من أو الهوى اتباع جاهة
وظن. جاهل إلى الصحيح العلم يقلب وغيره هذا فكل عنه

والحكششام السششلطين من الهواءا أصحاب يحرص لماذا علمنا هذا عرفنا إذا
الششذهب عليهششم ينفقششون ولمششاذا العمششائم، أصششحاب اصششطحاب علششى دائمششا

ل هءاوأهششوا الحششاكم معصششية أن هششو المجششالس.. السششبب فششي لهم ويوسعون
(العارف). الجاهل هذا بوجاود إل وتستقر تدوم أن لها يمكن

فششي عييششة كلششة وألسنتهم الفهم، من فارغة رؤوسهم والسلطين فالحكام
ويمتلششك اللسششان، ذرب رجال إلى دوما محتاجاون فهم للناس، حقائقهم تزوير

آخر بمعنى الهوى، صاحب بمراد الناس وإقناع والدخول الخروج على القدرة
الناظرين. أعين في الشياءا حقائق قلب على القادر الساحر، وجاود من بد ل

كششل في عام أمر هذا ولكن فقط والسلطين الحكام مع ليست والمسألة
قوائمششا لهششا يجعششل وأن الرض، وجاششه علششى تسششتقر أن إبليششس يريدها معصية
وسيقانا. وجاذورا وأرجال
نطششق )) هكششذاالمضصلون مصةئأمتي: ال على الدجال من أخوف((

وسلم. عليه الله صلى الله رسول

النصصصصر: الطاعصصصة وعوامصصصل الهزيمصصصة أسإصصصباب
والمعصية

خبيثششة الرائحششة، نتنششة مفضششوحة، عاريششة يسششترها سششتار ريششغ من المعصية
وتششأتي بالشبهة تحف حين لكنها أحد، يستسيغها ول أحد كل منها ينفر المنظر

اتهششقو مكمششن هششو وهششذا للنششاظرين، تتزين فإنها الله كلمات تنطق وهي إليك
ذاكششرا يينيششأت حيشن الشششيطان يخيفني قال: كم من صدق ولذلك قبولها وسر
الله. اسم

التقليد، وترك والسنة)، (الكتاب المطلق الحق على القائم الصحيح العلم
التعلششق وتششرك ر،يششخ علششى ماتوا بمن والهتداءا السنة، ومتابعة التعصب، ونبذ

ألعيششب عليه تمرر أن من للمسلم محصنات هذه كل والشذوذات، بالغرائب
وخطبششاءا والسششلطان، اللسششان وعلمششاءا الكششاذبين، السششدنة مششن الباطششل أهل

الفتنة.
إنمصصا نعصصاالجم التقصصى يصصوما منكصصم تولوا الذين إن{تعششالى:  قششال

الله إن عنهم الله عفى ولقد كسبوا ما ضببع نيطاالش زلهمسإتا
عمران). }(آلرحيم غفور
فششي الجلششل المصششاب لششذكر عرضششها فششي عمششران آل سورة من الية هذه

هششي وقوعه: وإنمششا وموانع النصر معوقات لكل جاامعة الية وهذه أحد، غزوة
الذنوب.

أهششل قششاله عما } وبعيداكسبوا ما ضببع نيطاالش زلهمسإتا إنما{
إلششى تعششود أقششوالهم فإنما القول فيها أكثروا حيث تعالى الله همحمر ريالتفس

تحقيششق فششي سششبيل المسششلم علششى لششه يكششون ل الشششيطان أن وهو واحد، أمر
لها. ةجالح المسلم يعطي حتى منه مراده



الهزيمششة هنششا والزلششل الزلششل، فششي أوقعهم }: أينيطاالش زلهمسإتا{
تحقيقه. وعدم النصر طيلتع هو أي المعركة، في الثبات وعدم
فيهششم حقششق نأبشش سششبيل عليهم للشيطان كان : لقد}كسبوا ما بعضب{

فششي الجاريششة اللششه سششنة هششي وذنششوبهم. فهكششذا أعمششالهم بسششبب الهزيمششة
بسششبب إل تقششع ل الهزائم أن وهي تتعطل ول فلتتخ ل سنة وهي المسلمين،

الهزيمة. إليه وتقرب النصر عنه فتبعد المسلم يصيبها أعمال
أن بششد الهزيمة) ل (أسباب المعاصي هذه أن وهو هكرنذ أمر من بد ل وهنا

المعاصششي مطلششق ليسششت هششانأ الهزيمششة. أي مششع سششنني ارتباط من لها يكون
التششدريب، مثل: ترك والقتال الحرب علقة لها التي المعاصي لكنها والذنوب

كعششدم القدريششة بالسششنة الخذ وترك ر،ميال وعصيان الجماعة، عن والعراض
وبنالششذ نأششش مششن التقليششل نييع ل وهذا بابه، في المفيد المر صاحب تعيين

التي الذنوب بخلف مباشر ريغ تأثير المعركة ةجنتي على تأثيرها لكن الخرى
نبحششث حين النجعة إبعاد من ولذلك والقتال، الجهاد بعملية مباشرة علقة لها
نششذهب أن المواقششع مششن وموقششع المعارك من معركة في الهزيمة أسباب عن

لحصششول كأسششباب اليتيم مال أكل معصية أو الرحم، صلة عدم معصية فنعدد
إلششى ننتبششه أن بششد فل الهزيمششة، لحصششول المباشششرة السششباب ونششترك الهزيمة
الشذنب بيشن والنتيجشة، العمشل بيشن والمسشبب، السشبب بيشن القدريشة العلقة

والهزيمة.
شصصيعا أهلهصصا وجعصصل الرض فصصي عل فرعصصون إن{تعششالى:  قششال

كصصان هنإ نساءهم ييويستح أبناءهم يذبح منهم طائفة يستضعف
} (القصص).المفسدين من

أسششلوب وتعشالى سشبحانه اللشه يشبين صالقصشش سشورة مشن اليششة هششذه في
والفسششاد، العلششو لششه حصششل وكيششف الخلق، على ألوهيته فرض في الطاغوت

بنصصي إلصصى وقضصصينا{تعششالى:  للفسششاد: قششال مقششارن القششرآن فششي والعلششو
علصصوا ولتعلصصن مرتيصصن الرض فصصي لتفسصصدن الكتاب في إسإرائيل

.)السراءا(} رايكب
فعلششه أمششر ) فششأولشصصيعا أهلها وجعل الرض في  عل{تعالى:  قال

شيعا. فجعلهم الناس تفريق هو وإفساده حكمه لستتباب
والشتي العميقششة الشدللت مشن ) فيششهيعاش أهلها جعل( القرآني واللفظ

لششم فرعششون أن علششى لتعالى: (شششيعا) د الله وبيان: فقول كشف إلى جتحتا
شششيئا اسششتخدم بل وتفرقهم، وتشتيتهم تحزيبهم في القهر من كثيرا يستخدم

هو فالتشيع نفوسهم، في الكامنة التفرق عوامل إثارة في والدهاءا المكر من
بإثششارة حصششل التشيع هذا وأنصاره، أتباعه الرجال فشيعة شيءا، على التناصر
التبششاع أي التشششيع بحصششول الششذاتي القبششول فيهششا النفششوس، في ذاتية كوامن

المحسن من الذاتي الدافع فيه شيئا وتناصر تتبع فرقة كل فصارت والنصار،
جاششاءا لمششا الفرقششة صششنع الذي هو الخارجاي القهر فقط كان فلو وإل الخارجاي،

القبششول فيشه ذاتششي بعامل شيعا صاروا غيره. ولكنهم لفظ (شيعا) ولجاءا لفظ
فرعون. فساد وهو الخارجاي المحرض لهذا النفسي والرضوخأ يتالذا

يذبصصح منهم طائفة  يستضعف{قوله:  هذا عقب تعالى الله ذكر وقد
الششذين نأششش تعششالى اللششه يششذكر لششم  وهنششا}نسصاءهم ييويستح أبناءهم
طائفششة اتخششذ فحيششث ،بيوالسشش والذبششح القهششر ليمارسششوا فرعششون اتخششذهم

والستعلءا. للستكبار أخرى طائفة اتخذ بد ول نهإف للستضعاف



إسششرائيل، بن مع السلم عليه موسى ةصلق نآالقر ذكر في هنا والحديث
فرعصصون  إن{ عامششا جاششاءا شيعا الناس جاعل في عنه القرآني الحديث ولكن
}.شيعا أهلها وجعل الرض في عل

النششاس: أن فششي شره وتجذير ملكه استتباب في الطاغوت سنة هي هكذا
والتعدد. والتنازع التفرق شيعا، الناس يكون

فششرق إلششى النششاس يتعششدد حيششث الحششق أساس على التفرق يذم ل والقران
اللششه صششلى النششبي فششإن النبياءا، دعوة في الواجاب هو هذا بل أديانهم، بحسب

الكششافرين بيششن من أنفسهم ونعينز فالمؤمنون الناس، بين فرق وسلم عليه
أنفسششهم ينزعون السنة وأهل حقهم، على منهدو ويتشيعون عنهم ويتفرقون

تحقيششق أسششباب مششن وهششذا السششنة، على منهدو ويتشيعون البدع أهل بين من
وسلم. عليه الله صلى النبي ولسنة لدينهم والعزة لهم الرفعة
والتحششزب الباطل، على التشيع فهو الدنيا هذه في يجبر ل الذي الذنب أما
لزلششل يجعششل الششذي فهششذا الجاهليششة، أسششس علششى والتفششرق الحششق، غيششر على

موضعا. فيهم الشيطان
الجاتمشاع الهزيمششة بششه وتحصششل العقوبششة بششه تعجل الذي الذنب من وكذلك

الباطل. على واللتفاف الحق، غير على

(هزيمة): المقيتة تفالحاالت
هشو موقشع كل في للمسلمين زيمةلها ومحققا واقعا نراه ما أعظم من إن

المقيتة. الوطنية أسس على التحالفات
الشششريعة مقاصششد تحقيششق عدم في أمتنا على شر دور الباب لهذا كان لقد

عششتقو تجربششة مششن تعالى. فمششا الله أعداءا مصالح تحقيق وهو الضد وقوع بل
السشبب التحالفشات هشذه وكشانت إل والحشق الهششدى غيشر على التحالفات فيها

تحقيقها. السلم أهل يحاول التي المكاسب للك الماحق
وشششيع طوائششف إلششى المسششلمين قسششم حيششن عمله فرعون فينا أعمل لقد
عملهششا. فينششا أعملششت الششتي الجاهليششة بفعششل له بناجواست وقرانا بلداننا حسب

ثبششي أن الشيطان على فسهل المقيتة الجاهلية أسس على أوصالنا فتفرقت
شره. فينا

تفششرق معلمششا. أي وأوضششح المسششلمين بيششن وقوعششا منششه أشششد وقششع وهششذا
أسششاس علشى (الجاهليششة) واجاتمشاعهم الباطششل أسششاس على شيعا المسلمين

(الجاهلية). باطل
ونتنهششا؟: جاماعششات خبثهششا عن السلم أهل يعلو متى المقيتة الوطنية هذه
أخواتهششا عششن وتعششرض الوطنية، أساس على كافرة جاماعات مع تتحد مسلمة

.!!حينئذ؟ النصر يتحقق فكيف ووطنها، بلدها من ليست لنها
نتجاوز أن نستطع ولم عمله فينا يعمل والشيطان أهدافنا إلى ونخط كيف

الواحششد والبلششد الواحششدة القبيلششة علششى الجاتمششاع تششنن مششن عليششه اسششتمرأنا ما
الواحدة؟!!. والدولة
بيششن عملششه يعمششل زال مششا المششرض هششذا إن نقششول حيششن سششرا نذيع ل نحن

والجماعات. الفرق بين تهأووط ثقله بكل دموجاو وهو المسلمين
سششبيل باتبششاع نسششتخدمه أن نسششتطيع جاغرافيا عمقا تعالى الله أعطانا لقد

نقمششة النعمششة هششذه قلبنششا ولكننششا العظيمششة، السلم أهداف لتحقيق المؤمنين
ثششم الهزيمششة، سششبب إلششى النصششر عوامششل نفسششي خأورضو ذاتي بقبول وحولنا



وتفتيتششا، دمارا منا النازفة الدماءا هذه بلعق نتمتع صرنا كله ذلك من والعجب
فششي وغششرور اسششتكبار من المسلم الشباب بين نراه ما هو التمتع بهذا وأقصد
غيره. بلد وأخطاءا مثالب يعدد وهو وحيفه وظلمه بلده، أهل لمناقب تعداده

مثششل وسششوءااتهم ومثششالبهم أخطششاءاهم بلششدة أهششل كششل يكتشششف أن أتمنششى
الخرين!!. وأخطاءا سيئات اكتشاف على قدرتهم

كلششه، البششدن في سار مرض إلى تحول الجرحا إن بل الكف، في الجرحا إن
أن بقبولنششا الشششيطان واسششتزلنا هلكنششا الحنيششف الشرع باتباع نتداركه لم فإن

شيعا. نكون

(نصر): الخلق على الحق إيثار
بششه يثقششوا حششتى الخلششق فششي ثمششاره يعطى ل ينالد هذا أن الله عبد يا اعلم

هشذا صشاحب لن سشواه، نعمش بشه ويسشتغنوا بشه، مبهقلو وتمتلئ الثقة، تمام
النقششص يعششتريه ل قششدوس كامل وعل جال والله وتعالى، سبحانه الله هو المر

ل كششامل المششر هششذا صششاحب كان فلما }،نوما ول سإنة تأخذه ل{ والضعف
العطششاءا من شيءا تخلف فإن كاملة، وعطاياه كاملة، علومه غيره، إلى يحتاج

والمنح. العطاءا لكامل استحقاقهم وعدم الخلق، في فعلض هو إنما
مشن أحششد رضشا إلشى بحاجاشة ليششس الحق هذا أن وهداك الله حفظك واعلم

أعداءا الغيار من يطلب أن الدين هذا بكمال الواثق للمسلم يجوز ول البشر،
أنششه علششى دل ذلششك فعششل إن نهإفشش الششدين، هذا على والقبول الرضا الدين هذا

الهزيمة، حقيقة هي الدين. وهذه ذاهب الكاملة الثقة يثق ل نفسه، في مهزوم
ذهششاب ول ن،اوخل أولد ضششياع ول وبلششدان، أرض خسششارة ليست الهزيمة لن

فششي وإصششابته دينششه، عن المسلم يتخل الهزيمة بل وعمران، وأعراض أموال
بيششن للتفريششق ائمششاق السؤال سيبقى ولذلك ،دينال بهذا قتهث جاهة من نفسيته
إثبات في وحقنا بوجاودنا الغيار قناعإل نسعى أن علينا ودعوتين: هل إعلمين

(مششن الغيششار نقنششع أن ودعوتنششا وكلماتنششا إعلمنششا دور سششيكون وهل فنا؟قموا
كلمششة أو رضششا نظششرة منهششم ننششال فلعلنششا وضششلل) بأنفسششنا؟ ومبتدعششة كفششرة

الوجاود. وقبول إعجاب،
خفينو الكلمات، نرتق أن والدوريات؟ والنشرات العلم دور هو هذا هل

ات علشى أيشدينا فنضشع شيئا، ونظهر شيئا ات سشاطعة، آي حشتى مضشيئة وكلم
الغيار. عنا يرضى
فششي هششو ماك تعالى الله دين نظهر أن همنا بل تهمنا، ل القضايا هذه أن أم
مة؟.ججام ول مناورة ول تقية غير من نفسه

الششدين بهذا الثقة أهل خيار فسيكون المقارنة هذه وضعنا حساب أي على
الرض، من التخطف لحظة كل في وارتقبوا لله أنفسهم باعوا الذين اريخ هو

مع والتاجار الله مع التاجار بين فرق هناك المة، هذه من بالصادقين واللحوق
الحكمششة وبيششن كذوبششةمال المزعومششة الحكمة بين فرق وهناك والدينار، المال
الحكمششة، هششو الحششق لن الحششق كلمششة تحمششل مششا أول طياتهششا فششي تحمل التي

عنششك ىترضشش {ولششن السششلم، أهششل يعرفهششا قاعششدة الحق. هشي هي والحكمة
قاعششدة وهشي محكمششة آيششة هذه تسملتهم}. ألي تتبع حتى رىصاالن لو اليهود

قائمششا سششيبقى الصششراع هششذا وأن والباطششل، الحششق بيششن الصششراع حصششول في
مثلهم. تكون حتى كعن يسكتوا ولن لباطلهم، مفارقا مادمت



معناه الله سبيل سلوك وإن الله، سبيل ترك معناه البلءا حصول خوف إن
والرضششا المششان حصششول تطلششب ثششم اللششه سششبيل تسششلك أن أمششا البلءا، وقششوع

عجيب. القياس في لعمري فهذا والستقرار
الكريششم القششرآن النششاس. وهششذا كششل يتقنهششا ريالتقصشش بعد التبرير اعدةق إن
الحكمششة بقنششاع تقنعت وإن لكنها الحق، تاركي وبحجج المنافقين بحجج مليءا

ذلششك وقبل البصيرة أهل وعند أصحابها عند مكشوفة فإنها والتبصر، والتروي
الغيوب. علم عند

والششذل والهششوان العششذاب صششنوف مششن المششة ومعانششاة البلءا كششل البلءا بششل
إل{ الجهششاد وتششرك الششدين هششذا عششن بشالعراض يكششون إنمشا المبين، والضعف
شيئا تضروه ول غيركم قوما ويستبدل ماألي عذابا يعذبكم تنفروا

واقع وهو شرعية كونية سنة البلءا أن  واعلم}قدير شيء كل على هللوا
الطريقيششن، هششدىأو السبيلين أقوم الله عبد يا لنفسك فاختر محالة، ل بالعبد
مرضششاته وابتغششاءا سبيله وفي الله طاعة في فبلءا تؤجار كي البلءا على واصبر

السششريعة الفانيششة الششدنيا الحيششاة إلششى وإخلدا اللششه معصششية فشي بلءا مشن خيششر
حيششاة مششن خيششر ونعيمششه رضوانه إلى يتفض الله طاعة عز في الزوال. وحياة

واتتول وإن{ وعقششوبته اللششه سششخط إلششى بالعبششد تفضششي والشقاءا الذلة في
}.أمثالكم يكونوا ل ثم غيركم قوما يستبدل
الله مرضاة بابتغاءا تكون إنما والخرة الدنيا في المسلم سعادة أن واعلم

رسوله: هدي وباتباع
حيصصاة فلنحيينصصه مصصؤمن وهصصو أنثى أو ذكر من اصالح عمل من{

.}يعملون نواكا ما بأحسن أجرهم ولنجزينهم طيبة
موعششود مششن وثقششة يقيششن على كن ثم وعل، جال الحق قول الله عبد ملأوت
ليسصصتخلفنهم تلحاالصصصا وعملوا منكم آمنوا الذين الله وعد{ الله
دينهصصم لهصصم وليمكنصصن قبلهصصم من الذين اسإتخلف كما الرض في

ل ينيعبصصدون أمنصصا خصصوفهم بعصصد مصصن وليبصصدلنهم لهم ىارتض الذي
}الفاسإصصقون هصصم ولئصصكأف ذلك بعد كفر ومن شيئا بي يشروكون

النور.
آلششه وعلششى نششبيه علششى الله وصلى العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
وصحبه.
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