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  غري معروف: الكاتب

  سـؤال برسم اإلجابة عليه من العلماء والفقهاء والسياسيني و املشاركني واملعارضني واحلكماء وكل من
  ))َلُه قـَْلٌب أَْو أَْلَقى السْمَع َوُهَو َشِهيدٌ ((

أخفق فأجنح بعمل و  اول أن أكون صاحلاً أمــا عنـي، فأنا عبد من عباد اهللا أُ حُسُن و أُسيء، أح
بآخر، استغفاري هللا أكثر من صاحل عملي بكثري، ليس يل بني يديه سبحانه ما أفخر به أو أدعيه، فقد 

عشت عمري باخلوف والرجاء من رب . يطيح يب ذنب حقري واحد، وأعوذ باهللا منه، وقد أجنو بشق مترة
  .ظيمة اخلطب، كثرية األرجل، كثرية اخلطباءالعزة ذو العظمة والكربياء، حىت اجتاحت بالدي فتنة ماء ع

فرقها كثرية متعاكسة اآلراء، فنظرت و دققت واستخرت اهللا سبحانه، فاخلطر كبري واألمر عظيم وال  
ألزم أحدًا بأمري، وأصًال مل يعد أحٌد يلزم أحد، وال حجة تفحم حجة فقد أغلقت العقول واسـتـُِحَب 

اختلط الدم بالطهارة واستحلت احملارم واملكارم واألبرياء، و ام  .  يبالالمعقول وال ينجو إال من رحم ر 
كل طرف طرف، فاسـتـُِخَف بالعقول حىت امناها، و اسـُتِخَف بالقلوب حىت جهلناها، و أوشكنا أن 

  .نبدل السالمة باملصيبة يف نفوسنا، فصارت اخلطوة حبساب والكلمة بعقاب
للجحيم، و كلمة من قاموس عجيب السحر قد تقذف بصاحبها  خطوة قد نظنها لألمام فإذا هي  

القوم وأسقطتها على ديين فوجدت ) دعوة(انتظرت و نظرت يف  دعوى .  احلليم يف آتون اخلزي واخلسران
  :أم
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��	ـ  :حنن العلم والدين واألخالق، وكفـّروا الناس بأوهن برهان ونسوا قول اهللا عز وجل ::::��	ـ
ْؤِمناً َن آَمُنوْا ِإَذا َضَربـُْتْم ِيف َسِبيِل الّلِه فـََتبَـيـُنوْا َوَال تـَُقولُوْا ِلَمْن أَْلَقى إِلَْيُكُم السَالَم َلْسَت مُ يَا أَيـَها الِذي{

نـَْيا َفِعنَد الّلِه َمَغاِمنُ َكِثريٌَة َكَذِلَك ُكنُتم من قـَْبُل َفَمن الّلُه َعلَ  الّلَه َكاَن تـَْبتَـُغوَن َعَرَض اْحلََياِة الد ُنوْا ِإنْيُكْم فـََتبَـيـ
  ٩٤النساء}ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرياً 
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بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسرية إىل احلرقات فنذروا بنا : حديث أسامة بن زيد �����
اه، فذكرته للنيب ال إله إال اهللا فضربناه حىت قتلن: فهربوا فأدركنا رجًال، فلما غشيناه قال) أي شعروا بنا(
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يا رسول اهللا، إمنا قاهلا خمافة : فقلت "من لك بال إله إال اهللا يوم القيام؟" : صلى اهللا عليه وسلم، فقال
أفال شققت عن قلبه حىت تعلم من أجل ذلك قاهلا أم ال؟ من لك بال إله إال اهللا يوم ": السالح، فال

  .    إال يومئذ فما زال يقوهلا حىت وددت أين مل أُسلم "القيامة؟
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  :القتل وصار على الشبهة دون عدل وال متييز و غفلوا عن قوله صلى اهللا عليه وسلم    
�ـ���
القتل، إنه ليس بقتلكم املشركني، ولكن قتل : وما اهلرج؟ قال: إن بني يدي الساعة اهلرج، قالوا"

ومعنا عقولنا : ن عمه، قالواو يقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل اب يقتل الرجل جاره، بعضكم بعضا، حىت
إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، وخيلف له هباء من الناس، حيسب أكثرهم أم على : يومئذ؟ قال

  ."شيء، وليسوا على شيء
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�كفرًا بواحاً، إمنا رأيت أخطاًء كثرية ) منه(وقد رأيته بأم عيين يصلي ومل أَر  ��
يت منها، ولكن من منا مل خيض بعض تلك الذنوب، ومن منا الذي يتطاول أنكرها عليه وأكرهها وعان

قال ": عن مقامه فيغفر لفالن أو يوبق فالن، أو خيتم لفالن وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
من ذا الذي يتأىل علي أن ال أغفر لفالن، فإين قد غفرت : ((واهللا ال يغفر اهللا لفالن، فقال اهللا: رجل
  .فمن يدري مبا خيتم له...."))ن وأحبطت عملكلفال
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بكل ما اشتق من هذه الكلمة حىت ولو على أبوك إن عاتبك، أو صديقك إن  &� %�ـ
حرضوا على ذلك بكل حيلة ليقتل بعضه بعضا فنفقد شبابنا و  أن ينشق جيش الوطنخالفك، مث متنوا 

من رأى من أمريه شيئاً " : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد قال رسول.  وأوالدنا وندمر سالحنا بسالحنا
  . "فإنه ليس أحد يفارق اجلماعة شربا فيموت إال مات ميتة جاهلية فليصرب عليه يكرهه
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يف ديننا على غرينا وقالوا منعونا الصالة يف اجليش، وغاب عنا وعنهم قول رسول اهللا  �!)'#��!)'#��!)'#��!)'#�    ��
كم يؤخذ فيحفر له يف األرض فيجعل فيه، فيجاء باملنشار فيوضع كان الرجل قبل" : صلى اهللا عليه وسلم

على رأسه فيشق باثنتني ما يصده ذلك عن دينه، واهللا ليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء 
  . " إىل حضرموت ال خياف إال اهللا والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون
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وقد ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع السالح : ليكون وقود الفنت ��
واملصيبة أننا نشرتيه لقتلنا وهلالكنا مبال أخوتنا يف ديننا، وقال صلى اهللا ).  قاله أمحد بن حنبل(يف الفتنة 

وسبحان اهللا نشرتيه بدينارهم .  " ومها مهلكاكم إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من قبلكم،"  :عليه وسلم
  . اخلليج ودرمههم يف ليبيا والسودان واليمن وسوريا لنهلك النفس والزرع والضرعيف

  :أتى رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم على قوم يتعاطـون سـيفاً مسلوًال، فقال: ويف املسند عنه قال
راد إذا سـل أحدكم سيفه فنظر إليه فأ: مث قال. أو ليس قد يت عن هذا؟. لعن اهللا من فعل هذا" 

  . "أن يناوله أخاه فليغمده مث يناوله إياه 


	�.-+-    صار-+-.�	
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وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه .  والرتويع واخلطف بني األخوة، بالسالح سهالً  
رواه . "من أشاَر إىل أخيِه حبديدٍة، فإَن املالئكَة  تَلعنُه حىت َيَضْعها و إْن كاَن أخاُه ألبيِه وأمِه " : وسلم

  :علينا خمالفني قول رب العاملني يف كتابه الكرمي العدوان  أغروا العدو ليغزوا بالدنا ومتنوامث.  البخاري
  ))وتـََعاَونُواْ َعَلى اْلرب َوالتـْقَوى َوَال تـََعاَونُواْ َعَلى اِإلمثِْ َواْلُعْدَوانِ ((

  : عـدو اهللا وقد جهـلوا قـول اهللا تبارك وتعاىل يـوادون و تراهم
} ِة َوَقْد َكَفُروا ِمبَا جَ َها ايَا أَيـُكْم أَْولَِياء تـُْلُقوَن ِإلَْيِهم بِاْلَمَودي َوَعُدوِخُذوا َعُدوِذيَن آَمُنوا َال تـَتَن لاءُكم م

ِبيِلي َوابِْتَغاء َمْرَضاِيت احلَْق ُخيْرُِجوَن الرُسوَل َوِإياُكْم َأن تـُْؤِمُنوا بِاللِه َربُكْم ِإن ُكنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهادًا ِيف سَ 
  ١املمتحنة}فـََقْد َضل َسَواء السِبيلِ  ُتِسروَن ِإلَْيِهم بِاْلَمَودِة َوأَنَا أَْعَلُم ِمبَا َأْخَفْيُتْم َوَما أَْعَلنُتْم َوَمن يـَْفَعْلُه ِمنُكمْ 
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 ,  :باحلجارة وحيرقون اإلطارات و نسـوا +!10
وقطعوا غزونا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فضيق الناس املنازل، : بيه قالعن سهل بن معاذ، عن أ

إن من ضيق منزًال، أو قطع طريقاً، " :فبعث نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم مناديًا ينادي يف الناس  الطريق،
  .رواه أبو داود. "فال جهـاد له

 –أو بضع وسبعون  –بضع وستون  اإلميان: "وعن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .  "، واحلياء شعبة من اإلميان وأدناها إماطة األذى عن الطريقشعبة، أفضلها ال إله إال اهللا 
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�األهايل والشيوخ و النساء وحىت الرجال بقوة السالح وجتاهلوا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  ��
ول اهللا مالنا بد من جمالسنا نتحدث فيها، فقال رسول يا رس: قالوا" إياكم واجللوس بالطرقات" :وسلم قال

غض : "وما حق الطريق يا رسول اهللا؟ قال: قالوا" إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ."البصر، وكف األذى، ورد السالم، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

  :قـال رســول اهللا صـلى اهللا عليه وسـلم: ـا قـالوروي عـن عبـد اهللا بـن عمـرو رضـي اهللا عنهم
  ."من نظر إىل مسلم نظرة خييفه فيها بغري حق أخافه اهللا يوم القيامة"

ويأمرون الناس بالعصيان وبالقوة يصدوم عن أعماهلم وجتارم ونسوا دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه 
واجعلنا من  والعصيانوكره إلينا الكفر والفسوق اللهم حبب إلينا اإلميان و زينه يف قلوبنا " :وسلم

  ."الراشدين

 �2
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��1� �2
��1� �2
  : والنيب صلى اهللا عليه وسـلم قال. وكتابام أفسـدت اجلدران بفحشـها فأنكرا النفـوس���1
  ."ما شيء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن اهللا ليبغض الفاحـش البـذيء " 

3145
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ونسوا قول اهللا عز ).  علمًا أن ال عذر ملن تركها(قد تركها كثري من املسلمني و  �8*-�
  : وجل

  ))َوَمْن أَظَْلُم ِممن مَنَع َمَساِجَد الّلِه َأن ُيْذَكَر ِفيَها اْمسُُه َوَسَعى ِيف َخَراَِا((
ام يوم القيامة على إن اهللا يبعث األي": كما نسـوا قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم. ألي سـبب كان

هيئتها، ويبعث يوم اجلمعة زهراء منرية، أهلها حيفون ا كالعروس دى إىل كرميها، تضيء هلم ميشون يف 
ضوءها، ألوام كالثلج بياضاً، و رحيهم تسطع  كاملسك، خيوضون يف جبال الكافور، ينظر إليهم الثقالن، 

  ".أحد إال املؤذنون احملتسبون ما يطرقون تعجبا حىت يدخلوا اجلنة، ال خيالطهم

��1	
 9$: ,1�;��1	
 9$: ,1�;��1	
 9$: ,1�;��1	
 9$: ,قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن أيب هريرة قال. من املدارس و يروعوم ;�1
  ."من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا له طريقاً إىل اجلنة" :وسلم

,��<,��<,��<,إن ": ى اهللا عليه وسلماملتاجر والسيارات وأمالك الناس ونسوا قول رسول اهللا صلاحملاصيل و     >��
  .رواه البخاري. "رجاًال يتخوضون يف مال اهللا بغري حق، فلهم النار يوم القيامة
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,���+ =,���+ =,���+ =,��قال رسول : وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه قال.  عن ترويع أي أحد كائناً من كان = +�
  ."توجد من مسرية أربعني خريفاً ها من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحي": اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : فعن أنس قال. بالقتيل وما ذلك من ديننا بشيء باملثلةيتلذذون 
تعذيب املقتول بقطع أعضائه (والنهي عن املثلة . وسلم حيث يف خطبته على الصدقة وينهى عن املثلة

  ). وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده
تنة، لألسف، كان وراءها شيوخ غضب وكذب وفجور، وحتريض على الفوضى، وحرٍف كل تلك الف

للجهاد، ومناداة للفرقة والتفرق واالنشقاق والعصيان، واحتكام لس األمم، أو تسرت وراء مجعية حقوق 
بذلك إذ يكفينا اإلنسان اليت يف رقبتها ماليني املسلمني واملفقودين واملقتولني واملعاقني واملشردين، ومل نؤمر 

  : قول اهللا تعاىل
َشْيٍء فـَُردوُه ِإَىل يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرُسوَل َوأُْوِيل اَألْمِر ِمنُكْم فَِإن تـََناَزْعُتْم ِيف ((

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويالً الّلِه َوالرُسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِالّلِه َواْليـَْوِم اآلِخِر  َأملَْ تـََر ِإَىل الِذيَن يـَْزُعُموَن } ٥٩{َذِلَك َخيـْ
ِمُروْا َأن َيْكُفُروْا ِبِه أَنـُهْم آَمُنوْا ِمبَا أُنزَِل ِإلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن قـَْبِلَك يُرِيُدوَن َأن يـََتَحاَكُموْا ِإَىل الطاُغوِت َوَقْد أُ 

َوِإَذا ِقيَل َهلُْم تـََعاَلْوْا ِإَىل َما أَنَزَل الّلُه َوِإَىل الرُسوِل َرأَْيَت } ٦٠{َأن ُيِضلُهْم َضَالًال بَِعيداً  َويُرِيُد الشْيطَانُ 
  ))}٦١{اْلُمَناِفِقَني َيُصدوَن َعنَك ُصُدوداً 

  :  وقوله تعاىل
نَـُهْم ُمث َال جيَُِدوْا ِيف أَنُفِسِهْم َحَرجًا مما َقضَ  َفَال َوَربَك َال يـُْؤِمُنوَن َحىتَ ُحيَكُموَك ِفيَما َشَجرَ { ْيَت بـَيـْ

  ٦٥النساء}َوُيَسلُمواْ َتْسِليماً 
اللهم رب ": واختم دعائي بدعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صالته فقال

شهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما  جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض، عامل الغيب وال
  . "كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختـُِلَف فيه من احلق بإذنك، إنك دي من تشاء إىل صراط مستقيم

واهدنا سبل السالم، وجننا من الظلمات إىل النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعل 
جتعلين جسرًا يعرب عليه اآلخرين إىل جنتك، مث تكبين يف  هذه األسطر جسراً أعرب من خالهلا لرضاك، وال

  .نارك جباه وجهك الكرمي و امسك العظيم واحلمد هللا امللك الكرمي الودود
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  .هذا كالمي للراعي والرعية، فالظلم ظلمات يوم القيامة فلينظر كل واحد منا فعله
  

  اللهم اسرت عوراتنا وآمن روعاتنا
  بني قلوبنا اللهم أصلح ذات بيننا وألف

  


