
 سللص زتيد الدين                                                                                                َوَما بَدَُّلوا تَػْبِديلً 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشاـ                                                                          ٔ

 بِسٌِْ اىيَّوِ اىرَّحََِِْ اىرَّحِيٌِ

 ًٍََا بَدَّىٌُا تَبْدِيالً
والصلة والسلـ على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو  ،احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات

 .أرتعُت
 .ُشوه فيو احلق ليظهر باطلً فيو الباطل لَتى حقاً و  يف زماف زّخرؼ

 .يذروف رهبم خلفاً و  بعضهم زلفاً يف زماف صار الناس فيو يتقربوف إىل 
 .فيو سوى صوت اذلائجُت ومل يعد يأبو فيو لعلماء ربانيُتسمع يف زماف مل يعد يُ 
 .الذي مل يعد يعرؼ فيو لذي حق حقويف ىذا الزماف 

يطل علينا اسم عامل مل نعلم عليو إال خَتاً ومل نسمع صفاتو وميزاتو من نفسو وإمنا مسعناىا من أقرانو 
تهم باهتامات ال رأ أخبار ذكره ودعاءه من كتبو وإمنا مسعناىا من الناس وإذا بو ُيشتم ويُكفر ويُ ومل نق

 .حتملها اجلباؿ
  !..؟ فَاذا جرٍ

تصور لك النار فإذا و  إهنا فتنة تغزو بلد الشاـ كفتنة الدجاؿ تصور لك اجلنة فإذا دخلتها فهي النار
 .ٍن ذلادخلتها فهي اجلنة وكما يقاؿ وال أبا حس

 .ولكن وجدنا أف الشيخ أبو توفيق ذلا أال وىو الشيخ سعيد رمضاف البوطي
يَا )فما كاف مٍت بعد أف مسعت الناس خيوضوف يف أمره إال أف أصغيت السمع إىل نداء اهلل عز وجل 

 (َعَلى َما فَػَعْلُتْم نَاِدِمُتَ ِِبََهالٍَة فَػُتْصِبُحوا  اً ْومأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْف َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَػَتبَػيػَُّنوا َأْف ُتِصيُبوا قػَ 
اإلطراء و  يف مدحها( الذين يذمونو اليـو)اليت لطادلا أسهب الناس  -فتوجهت ضلو كتب ىذا الشيخ 

ستفسر منها وبعد أف انتهيت من قراءة ما يقارب عشر كتب منها مل أرجع من أقرأىا و أ - والثناء عليها
ُهْم َمْن َقَضى )إال بقوؿ اهلل عز وجل  قراءيت ىذه ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت رَِجاٌؿ َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اللََّو َعَلْيِو َفِمنػْ

ُلوا تَػْبِديلً  ُهْم َمْن يَػْنَتِظُر َوَما َبدَّ لقد قرأت كل ما يقولو الشيخ يف ىذه األزمة يف الكتب اليت  (ضَلَْبُو َوِمنػْ
 .ىذه األزمةوات من أكثر من عشر سنألفها قبل 

 :ًىرا ٍا سأعرضو يف ىرا املقاه



 سللص زتيد الدين                                                                                                َوَما بَدَُّلوا تَػْبِديلً 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشاـ                                                                          ٕ

ادلؤلف  "ىذا والدي"كتاب ولنبدأ من تربيتو اليت تلقاه من والده الشيخ مل رمضاف البوطي فنقرأ يف  
قاءات العلمية للبياف سبب اعتزاؿ والده ا - الذي يروي فيو القصة الكاملة حلياة والده - ٜٜ٘ٔسنة 

 :بعد أف كاف حيضرىا
كاف من أىم األسباب اليت قضت على ىذا التلقي العلمي الدوري بعض اذلياجات الغوغائية اليت "

يزىق معو تلك اجلهود و  خارؽ مث ما يلبث أف يضمحل زاىقًا ليوديو  تربز فجأة كعمل ثوري جاد
 .ادلفيدةو  التعاونية الراسخة

ت يف جامع ادلراب  بادلهاجرين كاف أوؿ ىذه التصرفات اذلياجية سلسلة حفلت ىائجة صاخبة دت
كيف مت التداعي إليها مث أعقبها لقاء غوغائي كبَت يف جامع األموي تداعى لو و  ال تدري كيف نظمت

التهييج دوف أف يستبُت أحد اليد احملركة و  عامة الناس والسذج األغرار من الشباب بدافع من التحميس
 ..أو الفكر ادلنظم

ديث عما أفرزتو سلسلة ادلهرجانات اخلطابية الثورية يف ادلراب  أو عما وىنا أيضًا لست بصدد احل
أذترتو اذلياجات العاطفية اليت تلقت يف اجلامع األموي ولكن ادلهم ىو أف ألفت النظر إىل تلك 

الدورية الغوغائية اليت استدرج إليها وال ريب بعض العلماء الذين أدركتهم الصحوة اللقاءات العلمية 
 .ٖٓٔ الصفحة "فيما بعد دوف أف تفيدىم شيئاً  رةادلري

 :ومن مث يبُت يف مكاف آخر رأي والده يف اخلروج على احلاكم
دؿ عليو صريح احلديث الصحيح من أف اخلروج على و  وكاف يقرر ما انعقد عليو رتاىَت العلماء"

 .ٜٖٔ فحةالص "تلبس بكفر بواح أي صريح وقاطعاإلماـ زلـر يف كل األحواؿ إال إف 
 :ستمراره على هنج والده رزتو اهللكد على اؤ ومن مث ي

وتلك ىي وصيتو يل رزتو  .. ذاؾ ىو منهج والدي رزتو اهلل يف الصلة باحلاكم وطريقة النصح لو"
أحسن الظن و  اهلل ولن أحيد عن ىذا ادلنهج بتوفيق اهلل وعونو حىت ألقى اهلل عز وجل أوصي باخلَت

إصلازه من احلق مبتعداً عن ادلغاًل وادلنافع الدنيوية اليت قد تلوح من خلؿ ذلك وأشكر على ما قد يتم 
بُت  -رزتك اهلل  -مبزيد من االستقامة على الرشد ما حييت فقارف  - كما أوصانا-ولن أفتأ أدعو لو 

ىذا ادلنهج الذي ربانا عليو من ال يشك أحد شلن عرفو يف إخلص سريرتو وصفاء قصده ونزاىتو عن 
ادلؤمن بومغرياهتا وبُت أولئك الذين بلغ هبم األمر أف ضاقوا ذرعًا بوصفي لقطرنا العريب السوري لدنيا ا

 .ٕٗٔ الصفحة !!"ديتد بالسراية إىل رئيسو  -رمبا  -يف بعض كتيب ألنو 
  :مث ننتقل إىل كلمو عن عدـ جواز التدخل األجنيب وآثاره اخلطَتة فنجد ىذا يف
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 :2002ساخنت املؤىف سنت متاب قضايا  -1
 ،كاف ال بد أف ينتهي سلطاف األثرة ادلادية الذي أفرز الكثَت من ىياج التنافس والصراع على ادلاؿ"

 ...إىل خصاـ بُت األشقاء فعداوة فحروب
 .وكانت النتيجة ادلرسومة من وراء ذلك أف تدخل األجنيب لينتصر للمظلـو ويضرب على يد الظامل

ىو أف يفوز وحده بادلاؿ الذي ختاصم  ،ال بد أف ينالو على تدخلو اإلنساين ىذا فكاف األجر الذي
فيبقى فيما بينهم قّيمًا على بقية ما  ،مث أف يفرض عليهم ادلزيد من إنسانيتو ،عليو اإلخوة األشقاء

 .ٕٚٔ الصفحة .!".ديلكونو وما ديكن أف خيتصموا عليو من مدخرات وخَتات
 :1991ىنبٌيت املؤىف سنت متاب فقو اىسرية ا -2
بناء على ما بينهم من ميثاؽ التناصر فقاؿ رسوؿ اهلل  ،واقًتح بعض الصحابة االستعانة باليهود"

 .ٕ٘ٚالصفحة  "(نستنصر بأىل الشرؾ على أىل الشرؾال ) :صلى اهلل عليو وسلم
 :ومن نفس الكتاب

علمت أف  ،وكيفيتو ووسائلو ،ىذا وإنك إذا تأملت يف خطوات ىذا الكيد ادلتلصص من ادلنافقُت"
وأهنم دائمًا يف  ،وأف وسيلة ادلنافقُت ال تتبدؿ وال ختتلف ،وزماف رطبيعة النفاؽ واحدة يف كل عص

 .يف ابتعادىم عن النور وتعلقهم بالظلـو  جبنهم الذليل وكيدىم احلقَت
يف وسيلة حرب ضد  فهم الذين دائمًا يسجدوف ِبباىهم على أقداـ ادلستعمر األجنيب ليعينهم

تظاىروا باإلسلـ واصطنعوا  ،حىت إذا انفلتوا إىل بٍت قومهم من ادلسلمُت ادلؤمنُت ،اإلسلـ يف بلدىم
فإذا أمكنتهم الفرصة من خنق حقيقة من حقائق ىذا الدين والقضاء  ،مظهر اإلعجاب بو والدعوة إليو

 !"م إمنا يقضوف على مستغليو من أعداء األمة على بعض دعاتو أعلنوا أهنم يقوموف برسالة تطويره وأهن
 .ٛ٘ٗ الصفحة

 :وبعد ذلك تأكيده على أف الغاية مهما كانت سامية فهي ال تربر الوسيلة
يتصف هبا ىل و  وىي تبُت لنا معٌت احلكمة اليت كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يتمسك"

وىل  ؟ا كانت كيفيتها ومهما كاف نوعهااحلكمة أف تضع السياسة اليت تراىا يف سَت الدعوة مهم
 ؟أعطاؾ الشارع صلحية أف تسلك أي سبيل أو وسيلة تراىا ما داـ ىدفك من وراء ذلك ىو احلق

إف الشريعة تعبدتنا بالوسائل كما تعبدتنا بالغايات فليس لك أف تسلك إىل الغاية اليت شرعها .. .ال
لكن يف حدود و  السياسة معاف معتربةو  للحكمةو   وسيلة إليهااهلل لك إال الطريق ادلعينة اليت جعلها اهلل

 .ىذه الوسائل الشرعية فق 
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السياسة أف يرضى رسوؿ اهلل صلى و  فقد كاف من ادلتصور يف باب احلكمة ،والدليل ما رويناه آنفاً 
وسيلة إىل حتقيق اهلل عليو وسلم معهم بالزعامة أو ادللك على أف جيمع يف نفسو اختاذ ادللك والزعامة 

وحسبك أف أرباب  ،خصوصًا وأف للسلطاف وادللك وازعًا قويًا يف النفوس ،دعوة اإلسلـ فيما بعد
ادلذاىب ينتهزوف فرصة االستيلء على احلكم كي يستعينوا بسلطانو على فرض دعوهتم و  الدعوات

 .ومذاىبهم على الناس
ألف ذلك ينايف  ،ذه السياسة والوسيلة إىل دعوتوولكن النيب صلى اهلل عليو وسلم مل يرض سلوؾ ى

 .مبادئ الدعوة نفسها
المنحى الفرؽ بُت  ،السياسة الرشيدةو  لو جاز أف يكوف مثل ىذ األسلوب نوعًا من أنواع احلكمة

 ولتلقى الصادقوف يف دعوهتم مع الدجالُت ،الكاذب الذي خيادع يف كذبوو  الصادؽ الصريح يف صدقو
 .احلكمة والسياسة :على طريق واحدة عريضة امسها ،ذينادلشعو و 

فكما أف الغاية ال  .إف فلسفة الدين تقـو على عماد الشرؼ والصدؽ يف كل من الوسيلة والغاية
 فكذلك الوسيلة ال ينبغي أف خيطها إال مبدأ الصدؽ والشرؼ ،يقومها إال الصدؽ والشرؼ وكلمة احلق

 .كلمة احلقو 
ألف  ،اجلهادو  ظروفهم إىل التضحيةو  ج أرباب الدعوة اإلسلمية يف معظم حاالهتمومن ىنا حيتا 
 .يسلكوهنا ال تسمح ذلم بالتعرج كثَتاً ذات اليمُت وذات الشماؿالسبيل اليت 

أو من أجل  ومن اخلطأ أف حتسب مبدأ احلكمة يف الدعوة إمنا شرع من أجل تسهيل عمل الداعي
بل السر يف مشروعية احلكمة يف الدعوة إمنا ىو سلوؾ أقرب الوسائل إىل  ،تفادي ادلآسي واألتعاب

عقوؿ الناس وأفكارىم ومعٌت ىذا أنو إذا اختلفت األحواؿ وقامت عثرات الصد والعناد دوف سبيل 
إف احلكمة إمنا ىي  ،وادلاؿ فإف احلكمة عندئذ إمنا ىي إعداد العدة للجهاد والتضحية بالنفس ،الدعوة

 .أف تضع الشيء يف مكانو
 .وبُت احلكمة وادلسادلة ،وىذا ىو الفرؽ بُت احلكمة وادلخادعة

وأنت خبَت أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم دلا استبشر مبا رآه مرة من دالئل إقباؿ بعض زعماء 
ويشرح ذلم ما يستفسروف عنو من انصرؼ إليهم بكليتو مبتهجًا يكلمهم  ،قريش على فهم الدين

مع يف ىدايتهم إىل أف يعرض عن الصحايب الضرير حىت دعاه ذلك االستبشار والط ،حقائق اإلسلـ
وأخذ ىو اآلخر يسأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل  ،عبد اهلل بن أـ مكتـو حينما مر فوقف إىل جانبهم يستمع
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ًا على الفرصة أف ال تفوتو وأمًل يف أف جييب وكاف ذلك منو عليو الصلة والسلـ حرص ،عليو وسلم
 .عبد اهلل بن أـ مكتـو يف أي وقت آخر

وإف   ،وأنكر عليو اجتهاده ىذا (َأْف َجاَءُه اأْلَْعَمى *َعَبَس َوتَػَوىلَّ ) :فعاتبو اهلل على ذلك يف سورة
أو ما يدؿ على ألف الوسيلة انطوت على كسر خاطر مسلم ذلك  ،كانت غايتو مشروعة ونبيلة

 .فهي ليست مبشروعة وال مقبولة .اإلعراض عنو وعدـ االلتفات إليو من أجل اجتذاب قلوب ادلشركُت
أو يتجاوز شيئًا من  ،أنو ليس ألحد من الناس أف يغَت شيئاً من أحكاـ اإلسلـ ومبادئو ،واخللصة

ألف احلكمة ال تعترب حكمة إال إذا   ،باسم اتباع احلكمة يف النصيحة والدعوة ،حدوده أو يستهُت هبا
 .ٕٛٔ-ٕٚٔ الصفحة ".ود الشريعة ومبادئها وأخلقهامنضبطة ضمن حدو  كانت مقيدة

ًٍِ ثٌ حديثو عِ أمرب أداة يف إشعاه ىره اىفنت أال ًىي إحدٍ اىقنٌاث اىفضائيت املعرًفت يف  -3

 2000املؤىف سنت " يغاىطٌّل إذ يقٌىٌُ"متاب 
على أرضنا  ،اليت تّصر عليها قناة تلفزيونية ناطقة باللغة العربية(( والرأي ادلعاكس الرأي))وما قصة "
 .إال واحدة من األدوات ادلسخرة لتنفيذ ىذه اخلطة ،العربية

أف تتعرؼ على احلق من خلؿ البحث الصادؽ  ،إف الشأف يف أجهزة اإلعلـ الوطنية يف رلتمعاتنا
من خلؿ ما تعقده لذلك من  ،فإذا اىتدت إليو تبنتو ودعت إليو وسعت إىل إبراز وجو احلق فيو ،عنو

أي فهي ال تنطلق يف إثارة النقاش حولو من فراغ ورغبة يف رلرد بعث التناقضات ..ندوات وحوارات
كل ما يف   ،ومن ضرورة االلتزاـ مببدأ تقتنع بو وتدعو إليو ،تدعو إليوبل تنطلق من قرار تتخذه و  ،ادلمزقة

 .األمر أهنا تصقلو باحلوار والنقاش وإبراز ادلزيد من األدلة اليت قد تكوف خفية عليو
فهي تنطلق يف ادلناقشات اليت تثَتىا من االنتصار لعقيدة ترى أهنا  ،أما تلك القناة اليت أشرت إليها

وإمنا تنطلق من فراغ كلي جتاه  ،وتدعو إليو ،جتعل من برنارلها احلواري دفاعاً عن مبدأ تعتنقو وال ،احلق
تخالفُت يف إي قضية من القضايا ىو إبعاد ادل ،مع التوجو إىل ىدؼ خفي معُت ،ادلشكلة اليت تثَتىا

ليت تشكل النسيج الواقي وحتويل كل القيم وادلبادئ اإلسلمية ا ،عن إمكانية التلقي على جامع مشًتؾ
وىي  ،دتزؽ الرؤية اإلسلمية الواحدة ،إىل رؤى ضبابية وتناقضات فكرية حادة ،للمجتمع اإلسلمي

 ".الوصية اليت أحل تقرير رللس األمن القومي األمريكي على تنفيذىا يف اجملتمعات العربية واإلسلمية
 .ٖٖ٘ص 
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املؤىف " اجلياد يف اإلسالً"ىرا املٌضٌع ًىٌ متاب ًبعد ىرا ًذاك ّنتقو إىل اىنتاب األىٌ يف  -4

 :فنرٍ فيو ٍا ييي 1993 سنت
  :تنبيهو إىل الفرؽ الكبَت بُت الثورة واجلهاد

ىو التنبو إىل الفرؽ الكبَت بُت  ،وأىم ما نأمل الوصوؿ إليو من الثمرات العلمية لبحث خطَت كهذا"
والثورة اليت راجت سوقها يف ىذا العصر والتمع  ،قيامةاجلهاد الذي جعلو اهلل شرعة باقية إىل يـو ال

والتنبو يف الوقت ذاتو إىل الفرؽ بُت السلم احلقيقي الذي ىو واحد  .امسها يف أذىاف كثَت من الشباب
والسلم االستسلمي اخلادع الذي يبتغى منو القضاء على  ،من أىم العوامل الدافعة إىل شرعة اجلهاد

 .ٕٚ الصفحة ".و دوف ضجيج يف جنح ليل الظلـقوخن ،شرعة اجلهاد
  :رفضو الدخوؿ يف العمل السياسي وسبب ذلك

راسي اجلبهة الوطنية التقدمية يف سورية أال ترى أف من اخلَت إضافة كرسي إىل ك :قيل يل ذات يـو"
إىل أف  ،رمبا ،وكانت اإلشارة الثانية ،وكانت اإلشارة إىل كرسي ديثل القوى اإلسلمية يف القطر ؟اليـو

 .أكوف أنا ادلمثل ذلذه القوى اإلسلمية
يكوف ذلك  ،على صف ىذه اجلبهة ،عندما ينصب ىذا الكرسي باسم القوى اإلسلمية :قلت

ومعٌت ذلك أنو قد  ،السلطاف يف القطرو  إيذانًا بأف اإلسلـ قد تقاسم مع أعضاء ىذه اجلبهة النفوذ
 .فاز من ذلك بنصيب اخلمس أو السدس

دتاما   ،قد غدت علقة تنافس سياسيوذلك إعلف ضمٍت بأف علقة اإلسلـ ببقية أعضاء اجلبهة 
مث  ،وىذا يف احلقيقة تقليص لسلطاف اإلسلـ وحكمو!..كعلقة أي من األعضاء اآلخرين بالبقية 

 .بل سعي إىل القضاء عليو ،حتجيم لو
إف  ،ىو القدر ادلشًتؾ الذي جيب أف جيمع بُت أعضاء ىذه اجلبهة ،يف الواقع ادللموس ،إف اإلسلـ

دتامًا كاذلوية ادلشًتكة ادلتمثلة يف  .فباالنتماء التارخيي واحلضاري والقومي ،مل يكن عن قناعة دينية
  .انتساهبم رتيعاً إىل ىذا القطر اإلسلمي العريب العتيد

 ،كما يؤلف ادلعصم الواحد بُت األصابع اخلمسة ادلتعددة  ،ف بينهم رتيعاً فإذا كاف اإلسلـ يؤل
 ؟ليجعل من ىذا ادلعصم اجلامع إصبعًا رلاورة أخرى ،فمنذا الذي يرضى أف يرجع مث يرجع إىل الوراء

 !..؟منذا الذي يرضى أف حييل القدر ادلشًتؾ إىل ند وقسيم
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القريب من مشاعرىم اإلديانية وفطرىم ..ادلطامع وادلغاًل وأنا البعيد عن مزازتتهم على ،أما اآلف
دوف أف تكوف بيٍت وبينهم أي فجوة  ،فإف بوسعي أف أحاور فيهم رتيعاً ىذا القدر ادلشًتؾ ،اإلسلمية

 .فاصلة أو جسور مقطعة
ج سليم إف سار كل منهما على هن ،وادلأموؿ عندئذ أف حتقق الدعوة غايتها وأف يثمر احلوار أىدافو

 .صاؼ عن شوائب ادلصاحل واألغراض
 ،عندما أجدين أجلس منهم رللس الند من الند ،ولكن أي خَت من حواري معهم ودعويت إياىم

وأجتاذب معهم القضايا وادلشكلت ادلختلفة رلاذبة ادلًتبص الذي يسعى إىل تطفيف أرباحو على 
 ؟حساب اآلخرين

ف حبقائق اإلسلـ يف غمار ىذه ادلنافسات األخرى اليت من بل لن يكوف ىناؾ وقت للدعوة والتعري
 شأهنا أف تستقل بالفكر واجلهد كلو 

 .وىو منوذج لسائر احلاالت ادلشاهبة .ىذا مثاؿ واقعي عرضتو
يتجو هبا الداعي إىل عقوؿ الناس  .وصفوة القوؿ أف الدعوة إىل اهلل عبادة بل عبودية ضارعة هلل

وإمنا ينهض اجملتمع اإلسلمي على  .وتطهَت الثانية من األدراف واآلفات ،ىل باحلقإلقناع األو  ،وقلوهبم
 .وقلوب اجتهت إىل اهلل باخلوؼ منو واحلب لو ،عقوؿ تؤمن باحلق وتذعن لو

فأما التكتيكات احلركية اليت خيوض أصحاهبا ساحة منافسات ومسابقات إىل كراسي احلكم ومراكز 
وأكدىا رسوؿ اهلل يف  ،هبا يف زلكم كتابوتكوف عن حقيقة الدعوة اليت أمر اهلل فهي أبعد ما  ،النفوذ

 ".وضرورهتا أو مدى احلاجة إليهاوذلك بقطع النظر عن قيمة ىذه األنشطة احلركية  .وصاياه وأحاديثو
 .ٚٙ-ٙٙالصفحة 

 :السبيل إىل قياـ رلتمع إسلمي
 ؟ة تسري إىل القلبأـ قناع ،وىل اإلسلـ حكم يستقر على عرش"

إذف دلا أعرض عنو رسوؿ اهلل  ،لو كاف السبيل اإلسلـ إىل اجملتمع متمثًل يف امتلؾ زماـ احلكم
ادلتنفذ و  يـو فاوضتو قريش أف يكوف ىو ادللك عليهم_ بصدؽ إليو_صلى اهلل عليو وسلم وقد دعي 

 .هتم إليوعلى أ، يتحوؿ عن زلاورهتم بشأف اإلسلـ ويقلع عن دعو  ،فيهم
وجتارب  ،وواقع التاريخ ،وطبيعة ىذا الدين ،لقد علمتنا سَتة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم

مث إنو يستقر بعد  ،أف العرش الذي يًتبع عليو اإلسلـ ىو األفئدة والعقوؿ ،الربانيُت والدعاة إىل اهلل



 سللص زتيد الدين                                                                                                َوَما بَدَُّلوا تَػْبِديلً 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشاـ                                                                          ٛ

 ".على كراسي احلكم_ حفظة لو _وا تقر مث إنو يعلو بأصحابو ليس ،ذلك نظامًا وأخلقًا يف اجملتمع
 .ٛٔالصفحة 

من أف السبيل إىل القياـ اجملتمع اإلسلمي وسيادة  ،ىو ما كنا وال نزاؿ نؤكده ،والشيء الثاين"
أو يف انتهاز قوة متوافرة  ،للتسلل عندىا إىل احلكم ،ال يتمثل يف انتهاز فرصة دديقراطية ساضلة ،حكمو

حىت يضطرنا األمر إىل إغلؽ منافذ احلريات لبس  اذليمنة  ،من خلؿ ثورة عارمةنفرض هبا اإٍلسلـ 
 .اإلسلمية وسوؽ الناس إىل التقيد بأنظمتو وحكمو

ىو بث القناعة باإلسلـ وعقائده يف  ،وإمنا السبيل إىل سيادة احلكم اإلسلمي واخلضوع لسلطانو
والثبات  ،نية عن طريق بث بذورىا وعواملها يف نفوسهموأخذىم بالًتبية اإلديا ،عقوؿ الناس وأفكارىم

ولسوؼ  ،فإف مآؿ ذلك أف تنتشر اذلداية يف العقوؿ والتزكية يف النفوس. .على ذلك يف صرب ال يكل
 ،فيتجو الكل عندئذ إىل االنصياع ألمر اهلل طوعاً .ديتد من ذلك إشراؽ إىل احلكم برجالو وأجهزتو

 .ٕٛٔالصفحة  ."رضاً واختيار ويهيمن اإلسلـ وحكمو عن
 :انتقاده ورفضو لألحزاب اإلسلمية اليت تستميت للوصوؿ إىل احلكم

وأي مانع من أف يكوف اإلسلميوف والدعاة إىل  :سيظل بعض الناس يسألوف يف تعجب واستنكار"
 ؟لكأوليسوا أوىل من غَتىم بذ ؟يسعوف كأمثاذلم إىل نيل حقهم يف القيادة واحلكم ،اهلل

حىت ال  ،أف يعرضوا عن احلكم وأىلو ،أف عليهم يف مرحلة دعوهتم إىل اهلل والتعريف بدينو :واجلواب
فإذا تغلب اخلَت وشاع االلتزاـ  .تشوب ىوياهتم اإلسلمية شائبة قصد سياسي فتزوؿ ثقة الناس هبم

إذا ظلت رغبتهم مع ذلك باقية يف ف .اصطبغ احلكم آليًا بصبغة اإلسلـ ونظامو ،بدين اهلل يف اجملتمع
 ٜ٘ٔالصفحة  "مغنم دنيوي ال طلب جهاد إسلمي فهم إذف طلب ،بلوغ احلكم

 :"اخلروج على احلاكم أىو بغي أـ حرابة أـ جهاد"فصل أفرده لبحث 
وسلك يف ىذا الفصل سبًل رائعة من تفنيد احلاالت واإلحاطة بأقواؿ العلماء والػتأكيد على رأي 

وتناوؿ فيو موضوعات مرتبطة يف  ٕٓٓإىل الصفحة  ٚٗٔمهور منهم واعتماده وىو من الصفحة اجل
ومسائل أخرى ذات أمهية كبَتة يستجب " مسألة التًتس"و "قتل أعواف الظلمة : " ىذا ادلوضوع مثل

 العودة إليها يف الكتاب 
 ب ويف هناية الكتاب حتدث عن السبيل اليت سلكها يف تأليف ىذا الكتا

 :بقي أمراف اثناف جيب أف أنبو إليهما يف خادتة ىذا الكتاب"
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يف شيء شلا ذكرتو يف ىذه الفصوؿ،على أي اجتهاد شخصي يل  ،أنٍت مل أعتمد :األمر األوؿ
 ،ال رلتهدًا سلالفاً  ،فلقد كنت يف كل ما فصلت أو حللت متبعاً  .ألخالف بو حكمًا اعتمده اجلمهور

كل فقد كاف   ،وحكمُت اثنُت ،اجتهاداً يل يف فهم نص أو يف التوفيق بُت نصُتوإذا عثر القارئ على 
ولن يعثر  .أو دعم ما انتهى إليو اجلمهور منهم ،ذلك اجتهادًا يف تأييد ما ذىب إليو أئمتنا األعلـ

على ما ديكن أف يتخذ سبيًل إىل رأي سلالف أو ابتداع مذىب  -حبمد اهلل  -القارئ من ذلك 
  .حجان

وال ذا رغبة يف سوؽ  ،وال صاحب مأرب سياسي ،أنٍت لست أمَت رتاعة إسلمية :األمر الثاين
وإمنا أنا واحد شلن ينشدوف وحدة األمة على كل الدرجات  .الناس إىل اإلسلـ بعصا احلكم

طفهم حلمي الكبَت الذي تقربو عيٍت أف أجد ادلسلمُت رتيعًا يتفيؤوف بسلوكهم وعوا ،وادلستويات
 .ٕٚٗ الصفحة "(إمنا ادلؤمنوف إخوة)ظلؿ  الصادقة

ىذه الساعة وإمنا ىو منهج أود أف أقوؿ أف كلـ الشيخ ورأيو يف ىذه األزمة ليس وليد  ًيف اخلتاً
سار عليو ال يعتمد فيو على رأي شخصي استوحاه من حصيلة فكره وال على وحي ألقي إليو وإمنا ىو 

صلى اهلل عليو وسلم وسلكو العلماء الربانيوف من بعده وبعدا ىذا التفصيل  منهج رمسو لنا رسوؿ اهلل
والبياف أسأؿ اهلل أف يثبتنا بالقوؿ الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة وأف يطهر قلوبنا من كل وصف 

نلقاه يباعدنا عن زلبتو ومشاىدتو وأف يدمي علينا عُت عنايتو وأف خيتم حياتنا بأحب األعماؿ إليو حىت 
 .وىو راض عنا واحلمد هلل رب العادلُت


