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 حرية الفكر ال حرية السباق إىل احلكم
 العالمة الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي

أوالمها صورة ذيول التخلف االجتماعي والديين  صورتني اثنتني: حيتضن أوائل هذا القرن اجلديد،
والثانية صورة بداية الصحوة اإلسالمية  مبشكالت خيشى أن تقضي عليها.وأطراف هنايته مشوبة 

 املبشرة بصحوة إسالمية راشدة.
 يضفي على واجب الدعوة إىل اهلل،ل، وتالقيهما معاً هبذا الشك وال شك أن بروز هاتني الصورتني،

 مضاعفة مسؤولية القيام بأعبائها. ويؤكد وتعريف الناس باإلسالم أمهية جديدة؛
 لقد كان القيام هبذه املهمة فيما مضى واحدًا من الفروض الكفائية يف أكثر الظروف واألحقاب،

إن قلنا: إن القيام هبذا األمر  فلعلنا ال نبتعد عن احلق، _ وقد تالقت هاتان الصورتان _  أما اليوم
عى احلقائق اإلميانية و  من الفرائض العينية اليت يتوجه اخلطاب التكليفي هبا إىل كل مسلم،غدا اليوم 

 والواجبات السلوكية لإلسالم على حنو سليم.
أحوج إىل املرشدين  ذلك ألن العهد الذي يقبل فيه الناس إىل اإلسالم متسكًا به أو تفهمًا له،

وقد تكاثر اليوم عدد املقبلني إىل  والدعاة من العهد الذي يدير فيه معظم الناس عن اإلسالم،
وإن هبؤالء وأولئك حاجة  تضاعف عدد الراغبني يف فهمه خارج بالده.كما  اإلسالم داخل ربوعه،

ويزيح عن طريقهم إليه الغشاوات  ماسة إىل من يعرض حقائق هذا الدين هلم بأسلوب علمي مبسط،
فإن مل يسرع من املسلمني الصادقني من ينهض مبسؤولية هذا الشرح  املصطنعة والشبهات املختلفة.

 أوشك أن يسبق إليهم من األعداء التقليدين وجنودهم من جيهض لديهم تلك  وجه،والبيان على أمت 
مث يتسللون هبا إىل مكمن  بابتداع صور مشوهة كاذبة عن اإلسالم يضعوهنا نصب أعينهم، الرغبة،

 وهذا ما جيري اليوم. الوعي من نفوسهم،
 عوة؟ولكن فما هو املنهج األمثل لقيام املسلمني اليوم مبهام هذه الد

من الواضح أن هذا املنهج لن يكون إال املنهج الذي سار عليه سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ومن بعدهم من السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم  وسلم واقتدى به يف ذلك صحبه الربرة الكرام،

ولسوف نكتفي برسم اخلطوط العريضة هلذا املنهج النبوي يف الدعوة إىل اإلسالم وتعريف  أمجعني،
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ل مدى تناقضنا ب موضحني من خالل ذلك مدى ابتعادنا عن هذه اخلطوط العريضة، ،الناس به
 معها.

من أن اإلسالم يتمثل  ما قد بصرتنا به سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أول هذه اخلطوط،
هي احلواشي االجتهادية جلذع  وأغصان كثرية متفرعة عنه، هو العقيدة، جذع راسخ واحد،يف 

 واألحكام السلوكية الكثرية اخلاضعة للنظر واالجتهاد. العقيدة،
من اجلذع االعتقادي  يف دعوته الناس إىل اإلسالم، وإمنا انطلق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،

وما حياته يف مكة وأسلوب دعوته فيها إال  ن فروعه االجتهادية الكثرية،مث انتهى هبم إىل بيا الراسخ،
بل إن شطرًا كبريًا من جهوده يف املدينة  ترسيخ هلذا اجلذع االعتقادي الواحد يف األلباب والعقول،

 املنورة كان مواصلة مستمرة هلذا الرتسيخ.
، ضمانة جلمع هلذا الدين أن يكون إذعان الناس وهبذا ضمن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

وأن تغدوا اختالفاهتم االجتهادية بعد ذلك يف الفروع واهلوامش اختالفات  الشمل وتوحيد األمة،
 تعاونية حييط هبا جذع العقيدة الواحد املوحد.

ولكن  كم اختلفوا يف االجتهادات الفقهية، أال ترى إىل أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
لقد حال بينهم وبني ذلك   االختالفات كلها يف شيء من التفرق أو اخلصام؟هل زجتهم تلك 

يف الفروع االجتهادية لون من أمسى االختالف وعلمهم بأن  لذي سبق أن حتصنوا به،حصن العقيدة ا
 مضاعفًا جاء األجر أو غري مضاعف. يفوز اجلميع من ورائه بأجر من اهلل ورضوان، ألوان العبادة،

فكيف يتصارعون و يتخاصمون وهو يتحركون مجيعًا يف الساحة اليت رمسها هلم اهلل ويسريون على 
 هلم؟ ارتضاه الصراط الذي

ال  )أال، :ى اهلل عليه وسلمأال ترون إىل أولئك الذين اجتهدوا فاختلفوا يف معىن قول رسول اهلل صل
الطريق ومل يبالوا أن يتأخروا يف سبيل فصالها بعضهم يف . يصلني أحدكم العصر إال يف بين قريظة(

غري مبالني  أخرها بعضهم ليصلوا يف امليقات احملدد،و  ذلك عن املوعد احملدد لوصوهلم إىل بين قريظة،
باختالفهم االجتهادي هذا أقّر  وملا وصلوا إىل رسول اهلل وأخربوه، بتأخريهم الصالة عن آخر وقتها..

 ومل يتهارج املختلفون، الذي قام به وجهده العلمي الذي بذله.. الفريقني وشكر لكل منهما اجتهاده
 ومل ترتاجع وحدهتم وحرارة تواّدهم وتآلفهم شروى نقري... ومل يسفه بعضهم رأي بعض،
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فنجمع شتات الناس واألفكار يف حضن  ولقد كان من املفروض أن نتبع سريهتم ونقتفي أثرهم،
وجنعل منه ضمانة لسري اخلالفات االجتهادية على أفضل سنن  هذا اجلذع االعتقادي الواحد واملوحد،

 مشروع.
بل الذي جيري اآلن على صعيد الدعوة اإلسالمية يف   ولكن هذا املفروض مل يتحقق ويل لألسف،

فنحن ننطلق  عكس هذا املفروض...! _ وقد نستثين من ذلك أفراداً  _ كثري من جمتمعاتنا اإلسالمية
ابتغاء أن جنعل منها بدياًل عن اجلذع األساسي  مث نظّل نراوح فيما بينها، من األغصان وتفرعاهتا،

 فنحن ننطلق من األغصان االجتهادية مث ال نتجاوزها إىل اجلذع اجلامع...! أجل، الراسخ،
تفرز الدعوة اإلسالمية مزيدًا من عوامل التصدع  ومن خالل هذا املنهج املعكوس هلدي النبوة،

متشاكسة تزج إلسالم الواحد الذي مجع شتات الناس باألمس، إىل إسالمات ويتحول ا والشقاق..
 اإلسالمية الواحدة يف مّي جديد من الفرقة والشتات. األمة

وفكر مذهيب ومن خالل هذا املنهج املعكوس أيضًا تشتّد عصبية أصحاب كل رؤية اجتهادية 
بعد أن كانت  األنانية النفسية وحظوظها،نظرًا إىل أن القيادة قد آلت إىل  للرأي الذي انتهت إليه،

املنبثق من التفاف اجلميع حول ذلك اجلذع اإلمياين  القيادة يف عصر النبوة لسلطان العبودية هلل،
 ومتسكهم به كما قد أمرهم به اهلل عز وجل. الواحد،

دوهنا تِعّج إال هل جت اليوم يف خمتلف الربوع واألقطار،ودونكم فانظروا إىل أنشطة الدعوة اإلسالمية 
وهل  وهل جتدون للتسابق إىل ذلك كله إال أسلحة اخلالفات املذهبية؟ بالتهارج والتنافر والتمزق؟

 إخواناً(.)..وكونوا عباد اهلل  جتدون ضحايا هذا اخلصام والتهارج إال الوصية النبوية القائلة:
أٌبتعت به رسول اهلل صلى اهلل عليه فيتمثل يف أن اإلسالم الذي  أما ثاني هذه اخلطوط العريضة،

من خالل االستسالم املطلق أللوهية  إمنا هو استسالم الكيان حلقائق العبودية هلل عز وجل، وسلم،
 إهلاً واحداً ال شريك له. اهلل عز وجل،

 وهبذا اإلسالم حتلى صحابته الربرة الكرام، فإىل هذا اإلسالم كان يدعو النيب عليه الصالة والسالم،
أال ترى أهنم كانوا يتداعون إىل اجملالس اليت يٌبتغى منها تزكية  وإليه دعوا الناس مشرقني ومغربني،
 تعال بنا نؤمن ساعة، وأن أحدهم كان يقول لصاحبه إذا رآه: النفس وزيادة العلم وجتديد اإلميان،

وحقر لذائذها يف  مما صغر الدنيا إىل نفوسهم وأهنم كانوا يتقبلون يف هم املعاد وخوف احلساب،
 عيوهنم.
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اجملتمع "أو يف هم  مىت تقام، وما أعلم أن واحدًا منهم كان يتقلب يف هم احلكومة اإلسالمية،
ذلك ألهنم مل يكونوا ليمزجوا التفكري يف العهد الذي قطع اله سبه هلم  كيف يؤسس،" اإلسالمي

 مع التفكري فيما قد طلبه اهلل منهم وكلفهم به. ،على نفسه
فهو منهج فوقي يتمثل يف نظام  بل من دعاته اليوم، اإلسالم الذي يتصوره كثري من املسلمني، أما

بل رمبا كان  أو يف مجلة قوانني وتشريعات جتابه هبا بقية الشرائع والقوانني، ينافس األنظمة األخرى،
واحللم الذي  ميني،أو يسارًا يف مواجهة  اإلسالم يف تصور بعض الناس اليوم ميينًا يف مواجهة يسار،

أو  هو حلم اجملتمع اإلسالمي مىت يتحقق، ينام ويستيقظ عليه أكثر الدعاة اإلسالميون اليوم،
أما ما كان يعكف عليه أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه  احلكومة اإلسالمية مىت تقوم وهتيمن..؟!

ية هلل بغذاء التبتل ومراقبة اهلل وتنمية مشاعر العبود وسلم من االهتمام بتزكية النفس وإصالح احلال،
 فهو جانب منسي يف حياة أكثر هؤالء اإلسالميني اليوم. واإلكثار من ذكره،

اليت يتطاحن أهلها سباقاً على كراسي احلكم واإلمساك   ومن املعلوم أن األنظمة الوضعية املختلفة،
ليس هلا إال وجود خارجي  وأفكارهم،واليت انتشرت عدواها يف صفوف كثري من اإلسالميني  بأزمته،

وما أيسر أن يكون هذا الوجود قناعًا يسرت خلفه  يبدأ وينتهي يف ساحة املشاهدات و احملسوسات،
 ألواناً من الدجل والنفاق...!

 بدءًا من باطن القلب إىل ظاهر اجلوارح، يف كينونة اإلنسان كله،أما اإلسالم فوجوده شعاع ميتّد 
 مث خيضعه ألحكام ربه. أن حيرر اإلنسان من أنانيته وآفات نفسه، ومن مث فإن شأنه

ويوقظ فيهم مشاعر  مث اجته إىل الناس يذكرهم هبا، وإذا تشبع الداعي إىل اهلل تعاىل هبذه احلقيقة،
مستعيناً بلواعج الصدق واإلخالص له يف قصيدة أشرق من كالمه قبس وهاج  عبوديتهم هلل عز وجل،

واستطاع أن ميضي هبم من أقرب طريق  ،"إن هم أصغوا إىل احلق مبوضوعية وجترد" ،يف طوايا قلوهبم
إىل اخلضوع لسائر األحكام والشرائع اإلسالمية اليت ليست يف حقيقتها إال مثرة لذلك املعىن الكلي 

 العظيم.
من اإلسالم   مث راح ينبه الناس يف نظامه وتشريعاته الفوقية، ولكن إذا حصر املسلم نفسه من اإلسالم،

مهما أجهد نفسه يف إقناعهم مبزايا هذا التشريع  فإن دعوته لن تثمر شيئاً، كله إىل هذه البىن الفوقية،
وإمنا هو  وحىت لو متت االستجابة لدعوته هذه فإهنا ال تعد انقياداً دينيًا لسلطان اهلل وحكمه، وآثاره،

قد يالحظ فيه من املرجحات املصلحية يف على ضوء ما  جمرد اختيار للمعىن التشريعي الذي فيه،
 كالوصول إىل كراسي احلكم وحنوها. نطاق األهداف الدنيوية اجملردة،
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 مث إن من شأن الذي يدعو إىل اإلسالم بوصفه جمرد فكرة أو نظام خٌيتار من بني خمتلف األنظمة،
غرية على سعادهتم أن يفقد من بني جواحنه مشاعر الشفقة على أولئك الذين يدعوهم، ودوافع ال

 اآلجلة والعاجلة.
وهو املعىن اإلنساين الذي اتصف به األنبياء والربانيون ويف مقدمتهم سيدنا حممد صلى اهلل عليه 

 فكان سرَّ جناحهم وإقبال اناس إليهم والتأثر بكالمهم. وسلم،
وكان نائمًا على  يوم اخرتط سيفه أعرايب مشرك، أال ترون إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،

وملا كاد أن يهوي بالسيف  لدى عودهتم من إحدى الغزوات، مقربة من أصحابه حتت ظل شجرة،
فسرت رعدة يف يد  .)اهلل ينجيين منك( فقال له: من ينجيك مين يا حممد؟ أيقظه قائاًل: عليه،

ولكنه  سول اهلل.وعلم أنه مقتول بيد ر  وامتلك الرعب جمامع نفسه، األعرايب وسقط السيف من يده،
)إن هذا اخرتط : وقال هلم وأيقظ من حوله من الصحابة، صلى اهلل عليه وسلم الطفه وطمأنه،

فكان أن أسلم  )ها هو ذا جالس أمامكم(حدثهم مبا جرى، مث قال هلم: و  سيفي وأنا نائم..(
 جئتكم من عند خري الناس. عاد إىل قبيلته يقول هلم:و  األعرايب،

ألن الذي يهيج  اليوم تلك املشاعر الربانية السفوقة؟ يفقد هذا الصنف من الدعاةولكن ترى ملاذا 
عرضاً عن املثول يف حمراب التبتل والعبودية م بعيداً عن االصطباغ بلبابه، إىل اإلسالم،يف طريق الدعوة 

اليت تدفع صاحب أي مذهب حزيب إىل الدفاع عن حزبه  مندفعًا باألسباب ذاهتا هلل عز وجل،
 اهلل تعاىل ال بّد أن ينسى  الدعوة إليه،و 

ورغبة االنتصار للذات، شأن سائر  وال بد أن ينجرف يف تيار األنانية، يف غمار دعوته تلك.
وهيهات أن يتأثر حينئذ بدعوته أحد اللهم إال أن  الداعني إىل خمتلف املذاهب واألنظمة الوضعية،

 يكون تأثراً مصلحياً موقوتاً.
وهو أن  إىل اخلط الثالث من اخلطوط العريضة للنهج النبوي يف الدعوة إىل اهلل،ونصل بعد هذا 

جهود العلماء واألفراد مع الطاقات التنفيذية اليت ميلكها  على طريق هذه الدعوة، تتالقي متناسقة،
إحدامها شخصية  وكلنا يعلم أن لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شخصيتني اثنتني: القادة واحلكام،

 والثانية: واحلرام، وأحكام احلالل وانطالقًا منها كان يبلغ الناس دين اهلل عز وجل، النيب املرسل،
وال  وعلى أساسها كان يأمر الناس ويوجههم ويسوس أمورهم، شخصية اإلمام واحلاكم يف قومه وأمته.

كل من هاتني و  الدعوة إىل اهلل كانت تنهض على كال هاتني الدعامتني، مالعأشك أن جهوده يف 
 .الشخصيتني
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أنه ال قيمة ملا قد تنفرد به فئات أو أفراد من املسلمني يف  واحلق الذي ال ترى جمااًل للريب فيه،
ولئن ظهر بعض  إذا مل يكن للدولة احلاكمة دور أساسي فعال يف ذلك، نطاق العمل اإلسالمي،

 أن تكون مع ذلك سطحية وموقوتة،ويغلب  فهي ال تعدو أن تكون آثارًا جزئية، الفوائد واآلثار،
قوة  يتطلب مع وسائل اإلرشاد والبيان، ذلك ألن جناح الدعوة اإلسالمية بني صفوف املسلمني،

 التنفيذ واحلماية وهتيئة املناخ املناسب.
حببال نفسية إىل ولكنه مشدود  رب إنسان أيقن منه الفكر واللب حبقائق اإلسالم وأحكامه،

فمن ذا الذي ميلك أن يطهر هذا اجلّو الذي يفيض بامللهيات  املناخ الذي حييط به.بسبب  االحنراف،
 غري السلطة القيادية اليت إليها تصريف الشؤون وإدارة أحوال البالد. واملغريات واملهيجات،

ن إن اهلل ليزع بالسلطا"هي اليت جيسدها ويعرّب عنها األثر القائل :  هذه املسؤولية، نوما أظن إاّل أ
 ."ما ال يزع بالقرآن

ال ترتك فرصة هلم ملثل هذا  ورمبا اعتذر كثري من احلكام بأن مسؤوليات السياسة وأعباءها اجلديدة،
ولعّل اخلوض فيه يقصينا عما حنن  واحلقيقة أن هذه املعذرة ختضع لنقاش كبري، التعاون والتنسيق..!

يف  هي احملور الثابت، غدت يف هذا العصر،السياسة هي أن  وحسبنا أن نقرر حقيقة ثابتة، بصدده.
ولقد  حني حتولت األهداف والغايات األساسية إىل وسائط تدور يف فلكها وتقوم على خدمتها.

فما _  ح واحدًا من هذه الوسائل اخلادمةيف كثري من األحيان فأصب _ فإذا الدين ذاته حتول نظرنا،
ما أكثر ما تسّخر الفتاوى لتسويغ مواقفها عندما و  أكثر من يستنطقون الدين مبا هتواه السياسة،

ومن مث مل يعد عجيبًا أن نرى للدين احلق الذي خنضع مجيعًا لسلطانه  تعوزها الرباهني واملؤيدات.
 أحكاماً متناقضة ومواقف متعارضة.

قّدمه على معظم العامل املعمور، ومبا  فيما مضى، إننا نفخر دائمًا مبا امّتد لإلسالم من سلطان،
ولكنا  مل يتحقق نظريها على يد أي فلسفة أو حضارة أو نظام.. للمجتمع اإلنساين من مكاسب،

القادة املسلمني للدعوة اإلسالمية قلما نتأمل لنتبني أن أهم السبل إىل حتقيق ذلك كان تعاون 
 لكي تسري يف مأمنها وأن تبلغ غايتها. وأجهزهتا،

 أن قادة املسلمني اليوم غري معذورين  يعين بالضرورة،ال  غري أن هذا الذي أقرره بيقني،
بل أقول إن لكثري منهم أعذارًا ال يتسع هذا املقام لشرحها  يف استسالمهم هلذا الواقع املؤسف..

 غري أين أستطيع أن أرسم اخلطوط العريضة ألسباب هذا العذر:
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تصنيف القادة واحلكام سلفاً  إن من شأن معظم اجلماعات اليت تشتغل بالدعوة اإلسالمية اليوم،
أهنم يتبّوؤن  ومهما كانت أدلة هذا االهتام خفية، فحسبهم على كٍل  يف قائمة خصوم الدين وأعدائه.

بداًل من أن  ومن مث فإن هؤالء الدعاة يتخذون أمامهم خنادق املواجهة، كراسي السلطة واحلكم..!
 ىل جانب اإلسالم وأهله.ينطلقوا من حسن الظن هبم فيناصحوهم ويكسبوهم قوة إ

فال أقل  ومن الواضح أن مثل هذا املوقف إن مل يعكر يف نفوس القادة صفاء انتمائهم اإلسالمي،
مهما بدت أهنا ختدم  من أن حيملهم على االنفصام إىل ركب املقاومني ألنشطة تلك اجلماعات،

 اإلسالم أو تسعى حلمايته.
ومن  والتخطيط الحتالل أماكنهم، ،كراسي حكامهموإن من شأن أكثر هذه اجلماعات الرتبص ب

ويظهرهم أمام أبصارهم جتار حكم يتسلقون إليه على  الواضح أن هذا املوقف يبدد ثقة احلكام هبم،
فلئن مل يقاوموا اإلسالم يف أشخاصهم، فال أقل من أن يقاوموا أنشطتهم اهلادفة إىل  سّلم اإلسالم،

 خري اإلسالم.
حقيقيًا بينهم وبني أويل السلطة إن صالح هذا الواقع املرير رهن بأن يعقد اإلسالميون صلحًا 

وليذكروا وصية رسول اهلل اليت يقول يف  وأن جينحوا إىل حسن الظن هبم بداًل من العكس، واحلكم،
 )..إال أن تروا كفراً بواحاً لكم عليه من اهلل سلطان(. آخرها:

ً حقيقيًا بكراسي احلكاممث عليهم أن يزهدوا ز  وأن يطمعوا بداًل عن ذلك بعقوهلم فإن صالح  ،هدا
وال ميّر من احلكم  وصبغها باليقني واألخالق اإلسالميني، اجملتمع ميّر من تربية القاعدة الشعبية،

 وسلطانه إىل إصالح القاعدة الشعبية وصبغها باإلسالم.
مث يتوجهوا بالناس كلهم  على اختالفها،مجاعاهتم وأن يوحدوا  مث عليهم أن يضفروا جهودهم كلها،

وصدق العبودية هلل  مث القلوب بغراس التوحيد، إىل جذع احلقيقة اإلسالمية الواحدة فيغرسوا العقول،
مندفعني بسائق احلب هلل  فإن هم صربوا على ذلك وصابروا وأخلصوا سعيهم هلل عز وجل، عز وجل.

 تَنُصُروا )ِإن جتسد وحتقق أمامهم الوعد الرباين: الضغائن واألحقاد،بعيدًا عن  والشفقة على عباده،
وتطورات الصحوة اإلسالمية إىل هنضة إسالمية تعيد للمسلمني غابر  ،أَْقَداَمُكْم( َويُ ثَبِّتْ  يَنُصرُْكمْ  اللَّهَ 

قول اهلل عز أقول فاقرؤوا معي فإن كنتم يف ريب مما  وتضع قادة الدنيا مرة أخرى يف أيديهم، جمدهم،
احِلَاتِ  َوَعِمُلوا ِمنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  )َوَعدَ ل وج ُهم الصَّ  الَِّذينَ  اْسَتْخَلفَ  َكَما اأْلَْرضِ  يف  لََيْسَتْخِلَفن َّ
َننَّ  قَ ْبِلِهمْ  ِمن ُهم هَلُمْ  اْرَتَضى الَِّذي ِدينَ ُهمُ  هَلُمْ  َولَُيَمكِّ لَن َّ ن َولَيَُبدِّ  ُيْشرُِكونَ  اَل  يَ ْعُبُدوَنيِن  أَْمناً  َخْوِفِهمْ  بَ ْعدِ  مِّ

 .َشْيئاً( يب 



 العالمة  الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي                                        حرية الفكر ال حرية السباق إىل احلكم        

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                  8

نْ  لَُنْخرَِجنَّ ُكم لُِرُسِلِهمْ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َوقَالَ ) أو اقرؤوا قوله عز وجل :  ِملَِّتَنا يف  لَتَ ُعوُدنَّ  أَوْ  أَْرِضَنا مِّ
 َمَقاِمي َخافَ  ِلَمنْ  َذِلكَ  بَ ْعِدِهمْ  ِمن اأَلْرضَ  * َولَُنْسِكنَ نَّ ُكمُ  الظَّاِلِمنيَ  لَنُ ْهِلَكنَّ  َرب ُُّهمْ  إِلَْيِهمْ  َفَأْوَحى
 .َوِعيد( َوَخافَ 

حقل العمل  هل سيخلص العاملون يف :ذي ال بّد أن يقفز إىل كل ذهن هووالسؤال الوحيد ال
واالنضباط بالنهج الذي  وتوحيد صفوفهم، فيتجهون إىل مجع مشلهم، اإلسالمي سعيهم هلل عز وجل،

مما أوجزنا احلديث  صلى اهلل عليه وسلم يف دعوته وخدمته لدين اهلل عز وجل،سار عليه رسول اهلل 
 عنه يف هذا املقام؟

ولعل قادمات األيام حتمل للمسلمني بشائر غري متوقعة اللهم إنا  اهلل هو املستعان يف األمر كله،
 .وقومنا وأمتنا اهلداية والتوفيق نسألك ألنفسنا


