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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  )٢إصدار رقم ( – منها النجاة وسبل الفتن، من النبوي الهدي تحذير
  

اخلاصة باإلمارة والفنت وشرح العلماء عليها، وبعض املواضيع الفقهية اخلاصة ذا  النبوية الصحيحة أمجع يف هذا امللف بعضاً من األحاديث
 واألحباث أسئلة وجهت للدكتور البوطي رمحه اهللا خبصوص الفتنة اليت متر ا سوريا، مث بعض املقاالت لى، وكذلك بعض اإلجابات عاألمر

أو على معظمنا قبل هذه  وبعض احلوادث التارخيية اليت فيها عربة واليت تقّرب إىل الذهن فهم بعض األحكام الشرعية اليت كانت غريبة علينا
  .الفتنة اليت متر بنا

ن وجدت ضرورة بعض املواضيع األخرى إإن شاء اهللا ورمبا أضيف الحقًا ويف هذا امللف بعض ما استطعت مجعه خالل السنوات املاضية، 
  .هلذا، وسيتم عندها تغيري رقم اإلصدار املوجود يف العنوان أعاله

وقد حاولت قدر اإلمكان تصحيح بعض األخطاء اإلمالئية والنحوية يف املواضيع اليت أخذا من اإلنرتنت، ولكن ال أقول أين صححتها  
  .كلها، ورمبا أقوم يف إصدار الحق بتصحيح أكرب

  .أرجو أن يكون يف هذا العمل الفائدةم الشام مقاالت وأحباث وأسئلة أخرى ملن أراد املزيد، و هذا، ويف موقع نسي

لنفهم كيف يكون اجلهاد  للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي، )، كيف نفهمه؟ وكيف منارسه؟اجلهاد يف اإلسالم(وأنصح بقراءة كتاب 
قن الدماء، ال اجلهاد الذي سوقت له بريطانيا وأمريكا، الذي يتم عن طريقه سفك اإلسالمي احلقيقي، الذي يعيد احلقوق ويردع األعداء وحي

دماء املسلمني وإثارة الفنت فيما بينهم، لألسف بأيدي مسلمني، ويصور للغربيني صورة مشوهة منّفرة عن اإلسالم، وعدونا جالس يتفرج 
  .علينا ويقيم االحتفاالت هلذا

مرحلة تارخيية هامة يف  لنطّلع على، للدكتور ماجد عرسان الكيالين )الدين وهكذا عادت القدسهكذا ظهر جيل صالح (كتاب قراءة  و 
كيف كانت احلالة االجتماعية والسياسية   تاريخ الدولة اإلسالمية وهي املرحلة اليت احتل فيها الصليبيون القدس ملدة تزيد عن مئة عام،

  .؟ وكيف كان احلل؟كالغزايل  مني وقتهاوما هو موقف علماء املسل والدينية واالقتصادية؟

لنفهم كيف يتم تطبيق اخلطط االستعمارية وكيف تتم  )أحجار على رقعة الشطرنج(وكتاب  )بروتوكوالت حكماء صهيون(مث قراءة كتاب 
النعرات الطائفية والعرقية  ، وكيف يستغل العدو نقاط الضعف واجلهل والعصبيات يف اتمعات وكيف يقومون بإثارة املؤامرات على الشعوب

  .كخطوة أوىل لالستيالء على مقدرات الشعوب أوالً واستعبادهم ثانياً 

  .على شبكة اإلنرتنت) نسيم الشام(من موقع  ،أخرياً، ميكن حتميل هذا امللف أو اإلصدارات األحدث

  سوري أصلي
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  مقدمة
أن ما تتعرض له سوريا اآلن هو فتنة أيضاً،  لقد تعرضت األمة على مر العصور إىل عدة أزمات وعدة فنت، ومما مل يعد هناك شك فيه

هي بتطبيق أوامر  )بالدين أي النجاة( السابقة وأقوال العلماء فيها ومواقفهم، بل إن النجاة كل النجاة ندرس الفنتوللنجاة منها علينا أن 
 :أن نتبعها إن أدركتنا إحدى تلك الفنت وهو الذي قال اليت أمرنا المصطفى عليه الصالة والسالم

وينذرهم شر ما يعلمه هلم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها يف  ا يعلمه هلمإنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقًا عليه أن يدل أمته على خري م"
مهلكيت، مث تنكشف وجتيء الفتنة  وأمور تنكروا، وجتيء فتنة فريقق بعضها بعضاً وجتيء الفتنة فيقول املؤمن هذه أوهلا وسيصيب آخرها بالء

لتأته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر وليأت إىل الناس الذي حيب ويدخل اجلنة ف فيقول املؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار
 "آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر يؤتى إليه، ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء أن

وبني جتنب الفتنة كما يف  )يف أحاديث أخرى فيما ال معصية فيه وإن جار كما( وقد قرن عليه الصالة والسالم بني طاعة ويل األمر 
عليها،  على ذكرها إن شاء اهللا يف هذه السلسلة، سأنقلها من كتب الصحاح مع تعليق العلماء احلديث، ويف هذا املعىن أحاديث كثرية سآيت

  .معانيها حىت ال يقال أين أفهم احلديث كما أشتهي أن أفهمه، على الرغم من وضوح

فهذا شيء وذاك شيء  الركون إلى الظلم أو المداهنة، درء الفتنة وحقن الدماء، الجمع الكلمة و  لطاعة كما سيأيت هيوالغاية من هذه ا
 سيأيتالعلماء واليت  ينطبق على أي حاكم مسلم طاملا استتب له أمر احلكم بأي وسيلة من الوسائل اليت بينها آخر، والفرق واضح، وهذا

 .الحقاً ذكرها 

واجبة له أيضاً، بغض النظر عن الذنب الذي تلبس به هذا  فالطاعة مت خمالفة هذه األحاديث واستتب أمر احلكم آلخروعلى فرض أنه 
 .خبروجه على سابقه طاملا أن األمر قد استتب له وأنصاره الحاكم الجديد

 البعض ال يكلف نفسه قط، والثاين هو أنعن طريق وضع الرابط ف بها تسهيل االستشهاد األول :وما دعاين إىل نقل هذه األحاديث أمران
أننا حنرفه بسبب سوء حفظنا أو أننا نفهمه على غري  )حبسب علمه الغزير كما يعتقد( الذي نذكره له فيفرتض عناء التأكد من الحديث

 .معناه

    .وسأبدأ بنقل احلديث املوجود يف هذه املقدمة وشرحه لإلمام النووي
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  ...يعلمه ما خير على أمته يدل أن عليه حقاً  كان إال قبلي نبي يكن لم إنه: ١حديث 
زهري حدثنا جرير عن األعمش عن زيد بن وهب  قالو  حدثنا زهري بن حرب وإسحق بن إبراهيم قال إسحق أخربنا :روى مسلم يف صحيحه

 :عن عبد الرمحن بن عبد رب الكعبة قال

كنا مع رسول   :عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال الكعبة والناس جمتمعوندخلت املسجد فإذا عبد اهللا بن عمرو بن العاص جالس يف ظل 
اهللا صلى  منزًال فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو يف جشره، إذ نادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فنزلنا

 :فقال وسلم اهللا عليه وسلم الصالة جامعة، فاجتمعنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه

وينذرهم شر ما يعلمه هلم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها يف  إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقًا عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم
يء الفتنة مهلكيت، مث تنكشف وجت وأمور تنكروا، وجتيء فتنة فريقق بعضها بعضاً وجتيء الفتنة فيقول املؤمن هذه أوهلا وسيصيب آخرها بالء

ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر وليأت إىل الناس الذي حيب  فيقول املؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار
 .آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر يؤتى إليه، ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء أن

مسعته أذناي  :فأهوى إىل أذنيه وقلبه بيديه وقال أنشدك اهللا آنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ :ه فقلت لهفدنوت من
الذين آمنوا ال تأكلوا  يا أيها" :معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا واهللا يقول هذا ابن عمك :ووعاه قليب، فقلت له

أطعه يف  :فسكت ساعة مث قال :قال "تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما ينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم والأموالكم ب
 .واعصه يف معصية اهللا طاعة اهللا

مها عن األعمش ذا حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كالو  حدثنا وكيع ح :وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري وأبو سعيد األشج قالوا
اهللا بن أيب السفر عن  بن رافع حدثنا أبو املنذر إمسعيل بن عمر حدثنا يونس بن أيب إسحق اهلمداين حدثنا عبد حدثين حممدو  اإلسناد حنوه

 .عند الكعبة فذكر حنو حديث األعمش عامر عن عبد الرمحن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال رأيت مجاعة

  

 :النووي اإلمام شرح

 .بالنشاب وهي املراماة ،هو من املناضلة )ومنا من ينتضل( :قوله

 .الدواب اليت ترعى وتبيت مكاا وهي ،هو بفتح اجليم والشني )ومنا من هو يف جشره( :هقول

 .على احلال وجامعة ،هو بنصب الصالة على اإلغراء )الصالة جامعة( :قوله

أحدها وهو الذي نقله القاضي عن مجهور  :هذه اللفظة رويت على أوجه )بعضها بعضاً وجتيء فتنة فريفق ( :قوله صلى اهللا عليه وسلم
معناه  :وقيل ،فالثاين جيعل األول رقيقاً  ،خفيفًا لعظم ما بعده :أي ،يصري بعضها رقيقاً  :أي ،وبقافني .بضم الياء وفتح الراء )يرقق( :الرواة

 الثاين والوجه ،معناه يسوق بعضها إىل بعض بتحسينها وتسويئها :وقيل ،ويذهب وجييء ،بعض يدور بعضها يف :وقيل ،يشبه بعضها بعضاً 
 ،يدفع ويصب :بالدال املهملة الساكنة وبالفاء املكسورة أي )فيدفق( :والثالث ،بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء مضمومة )فريفق(

 .والدفق الصب
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وهذه  ،وبديع حكمه ،هذا من جوامع كلمه صلى اهللا عليه وسلم )إليه الذي جيب أن يؤتىوليأت إىل الناس ( :قوله صلى اهللا عليه وسلم
 .وأن اإلنسان يلزم أال يفعل مع الناس إال ما حيب أن يفعلوه معه ،االعتناء ا قاعدة مهمة فينبغي

 فإن لم يندفع إال ،فإنه خارج على اإلمام ،ادفعوا الثاين :معناه )اآلخر فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق( :قوله صلى اهللا عليه وسلم
 .متعد في قتاله ألنه ظالم ،فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله وال ضمان فيه ،بحرب وقتال فقاتلوه

 وال تأكلوا أموالكم بينكم{ :بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا واهللا تعاىل يقول هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا :فقلت له( :قوله

وذكر احلديث يف حترمي منازعة  ،بن عمرو بن العاص أن هذا القائل ملا مسع كالم عبد اهللا :املقصود ذا الكالم )إىل آخره} ...بالباطل
سبقت بيعة علي  كانت قدو  ،-رضي اهللا عنه  -فاعتقد هذا القائل هذا الوصف يف معاوية ملنازعته عليًا  ،وأن الثاين يقتل ،اخلليفة األول

ألنه قتال بغري  ،ومن قتل النفس ،من أكل املال بالباطل ،ومقاتلته إياه فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه يف حرب علي ومنازعته
 .أحد ماالً يف مقاتلته فال يستحق ،حق

 .عهد طاعة المتولين لإلمامة بالقهر من غير إجماع والدليل لوجوب  :هذا فيه )أطعه يف طاعة اهللا واعصه يف معصية اهللا( :قوله

وكذا نقله القاضي عياض عن مجيع  ،مجيع النسخ بالصاد والدال املهملة هكذا هو يف )عن عبد الرمحن بن عبد رب الكعبة الصائدي( :قوله
وقد ذكره البخاري يف  .القاضي ابة هذا كالمقاله ابن احلباب والنس ،بالعني والذال املعجمة )العائذي( وصوابه ،غلط وهو :وقال ،النسخ

قال  )الصائدي( فقد اجتمع مسلم والبخاري والسمعاين على ،يذكرا غري ذلك ومل )الصائدي( هو :تارخيه والسمعاين يف األنساب فقال
حشم بن حاسد بن عمرو بن  وصائد اسم كعب بن شرحبيل بن شراحبيل ابن :قال ،بطن من مهدان )صائد( هو منسوب إىل :السمعاين

  .سلمة بن ربيعة بن أحبار بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ حشيم بن حوان بن نوف بن مهدان بن مالك بن زيد ابن سهالن بن
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  ...السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على : ...٢حديث 
 :سعيد عن جنادة بن أيب أمية قال هب عن عمرو عن بكري عن بسر بنحدثنا إمساعيل حدثين ابن و  :روى البخاري يف صحيحه

 :مسعته من النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال أصلحك اهللا حدث حبديث ينفعك اهللا به :دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا

والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا السمع  دعانا النيب صلى اهللا عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على
 .أهله إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من اهللا فيه برهان وأن ال ننازع األمر

  

 :جاء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري

 .هو ابن أيب أويس )حدثنا إمساعيل( :قوله

  ".احلارث بنحدثنا عمرو "هو ابن احلارث وعند مسلم  )عن عمرو( :قوله

  ".بكري حدثين"وعند مسلم  ،هو ابن عبد اهللا بن األشج )عن بكري( :قوله

وجنادة بضم اجليم  ،بكسر أوله وسكون املعجمة وهو تصحيف ووقع يف بعض النسخ ،بضم املوحدة وسكون املهملة )عن بسر( :هقول
بسر بن سعيد حدثه أن  وهب أخربين عمرو أن بكريا حدثه أن حدثنا ابن"اإلمساعيلي من طريق عثمان بن صاحل  ووقع عند ،وختفيف النون
  ".جنادة حدثه

حيتمل  "أصلحك اهللا"وقوهلم  "حدثنا"يف رواية مسلم  )حدث حبديث أصلحك اهللا :دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا( :قوله
 .الطلب لمة اعتادوها عند افتتاحوهي ك ،له بالصالح يف جسمه ليعاىف من مرضه أو أعم من ذلك أنه أراد الدعاء

 .كما تقدم إيضاحه يف أوائل كتاب اإلميان أول الصحيح ليلة العقبة )دعانا النيب صلى اهللا عليه وسلم فبايعناه( :قوله

 .أي اشرتط علينا )فقال فيما أخذ علينا( :قوله

أي يف حالة  )ومكرهنا( بفتح امليم واملعجمة وسكون النون بينهما )منشطنا يف( أي له )على السمع والطاعة( بفتح العني )أن بايعنا( :قوله
 .احلالة اليت نكون فيها عاجزين عن العمل مبا نؤمر به نشاطنا ويف

 والظاهر أنه أراد يف وقت الكسل واملشقة يف اخلروج ليطابق قوله :قال ابن التني ،ونقل ابن التني عن الداودي أن املراد األشياء اليت يكرهوا
  ".يف النشاط والكسل"ما وقع يف رواية إمساعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبادة عند أمحد  ويؤيده :قلت .منشطنا

  ".وعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر"وزاد  "يف العسر واليسر وعلى النفقة"يف رواية إمساعيل بن عبيد  )وعسرنا ويسرنا( :قوله

طواعيتهم لمن يتولى عليهم ال تتوقف على  واملراد أن ،يف أول الباب بفتح اهلمزة واملثلثة وقد تقدم موضع ضبطها )وأثرة علينا( :قوله
 .حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم إيصالهم

أي وإن اعتقدت أن  -ك وإن رأيت أن ل"من طريق عمري بن هانئ عن جنادة  زاد أمحد ،أي امللك واإلمارة )وأن ال ننازع األمر أهله( :قوله
زاد يف رواية حبان أيب النضر عن  ،الطاعة بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن حقاً فال تعمل بذلك الظن يف األمر -لك 
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كنا ال خناف وأن نقوم باحلق حيثما  " أبيه وزاد يف رواية الوليد بن عبادة عن "وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك" جنادة عند ابن حبان وأمحد
  .األحكام وسيأيت يف كتاب "يف اهللا لومة الئم

 معىن قوله بواحاً يريد ظاهراً بادياً، من قوهلم باح بالشيء يبوح به بوحاً وبواحاً  :قال اخلطايب"مبوحدة ومهملة  )إال أن تروا كفراً بواحاً ( :قوله

من  :وقال اخلطايب ،بوحًا بسكون الواو وبؤاحًا بضم أوله مث مهزة ممدودة زإمنا جيو  :وأنكر ثابت يف الدالئل بواحًا وقال" إذا أذاعه وأظهره
 ،وقيل الرباح البيان يقال برح اخلفاء إذا ظهر ،وأصل الرباح األرض القفراء اليت ال أنيس فيها وال بناء ،فهو قريب من هذا املعىن رواه بالراء

ابن وهب يف  ووقع عند الطرباين من رواية أمحد بن صاحل عن :قلت .ها بالراءمسلم بالواو ويف بعض هو يف معظم النسخ من :وقال النووي
وعند أمحد  "إال أن يكون معصية هللا بواحاً "أيب النضر املذكورة  ووقع يف رواية حبان ،بصاد مهملة مضمومة مث راء ،هذا احلديث كفراً صراحاً 

والطرباين واحلاكم من روايته عن أبيه عن  ويف رواية إمساعيل بن عبيد عند أمحد "ما مل يأمروك بإمث بواح" هانئ عن جنادة من طريق عمري بن
شيبة  وعند أيب بكر بن أيب "فال طاعة ملن عصى اهللا ،ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم"عبادة 

  ".ةما تنكرون فليس ألولئك عليكم طاعتعرفون ويفعلون  يأمرونكم مبا ال سيكون عليكم أمراء"عبادة رفعه  من طريق أزهر بن عبد اهللا عن

ال يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم  ومقتضاه أنه ،حيتمل التأويل أي نص آية أو خرب صحيح ال )عندكم من اهللا فيه برهان( :قوله
والة األمور يف واليتهم وال تعرتضوا عليهم إال أن تروا منهم  ومعىن احلديث ال تنازعوا ،املراد بالكفر هنا املعصية :قال النووي ،التأويل يحتمل

املراد باإلمث هنا املعصية  :وقال غريه .فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا باحلق حيثما كنتم انتهى ؛من قواعد اإلسالم منكراً حمققًا تعلمونه
املنازعة يف الوالية فال  والذي يظهر محل رواية الكفر على ما إذا كانت ،ا وقع في الكفر الظاهرإذ فال يعترض على السلطان إال ،والكفر

نازعه  فإذا مل يقدح يف الوالية ،رواية املعصية على ما إذا كانت املنازعة فيما عدا الوالية ومحل ،ينازعه مبا يقدح يف الوالية إال إذا ارتكب الكفر
ونقل ابن التني عن  .ومحل ذلك إذا كان قادرا واهللا أعلم ،رفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنففي المعصية بأن ينكر عليه ب

وعن بعضهم ال  .وإال فالواجب الصبر ،وجب بغير فتنة وال ظلم عليه العلماء يف أمراء اجلور أنه إن قدر على خلعه الذي :الداودي قال
والصحيح المنع إال أن يكفر فيجب  ،راً بعد أن كان عدًال فاختلفوا يف جواز اخلروج عليهفإن أحدث جو  ،لفاسق ابتداء جيوز عقد الوالية
    .الخروج عليه
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 ... من كره من أميره شيئاً فليصبر: ٣حديث 
 :عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن اجلعد عن أيب رجاء عن ابن :روى البخاري يف صحيحه

 .جاهلية كره من أمريه شيئاً فليصرب فإنه من خرج من السلطان شرباً مات ميتةمن  

  

 :جاء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري

 .األول حديث ابن عباس من وجهني يف الثاين التصريح بالتحديث والسماع يف موضعي العنعنة يف

 .وأبو رجاء هو العطاردي وامسه عمران ،يف السند الثاين واجلعد هو أبو عثمان املذكور ،هو ابن سعيد )عبد الوارث( :قوله

 ".عليه" زاد يف الرواية الثانية )من كره من أمريه شيئا فليصرب( :قوله

الرواية الثانية  ويف "فإنه ليس أحد من الناس خيرج من السلطان"ووقع عند مسلم  ،السلطان طاعة أي من )فإنه من خرج من السلطان( :قوله
المراد  :قال ابن أيب مجرة ،كناية عن معصية السلطان وحماربته بكسر املعجمة وسكون املوحدة وهي "شرباً "وقوله  "اجلماعةمن فارق "

ألن األخذ في ذلك يؤول  ،مبقدار الشرب فكين عنها ،السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك األمير ولو بأدنى شيء بالمفارقة
 .إلى سفك الدماء بغير حق

وعنده يف حديث ابن  "فميتته ميتة جاهلية"ويف رواية ملسلم  "جاهلية فمات إال مات ميتة"يف الرواية األخرى  )مات ميتة جاهلية( :قوله
االستثناء هنا مبعىن  :الكرماين قال "ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ،يداً من طاعة لقي اهللا وال حجة له من خلع"عمر رفعه 
 ،زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيني "إال"أو  ،فهي مقدرة "ما"أو حذفت  ،له كذا م اإلنكاري أي ما فارق اجلماعة أحد إال جرىاالستفها

 ،ألم كانوا ال يعرفون ذلك ،ضالل وليس له إمام مطاع كموت أهل الجاهلية على واملراد بامليتة اجلاهلية وهي بكسر امليم حالة املوت
أنه ميوت مثل موت اجلاهلي وإن مل يكن هو  وحيتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه ،يموت كافراً بل يموت عاصياً أنه  وليس المراد

من فارق اجلماعة " ويؤيد أن املراد باجلاهلية التشبيه قوله يف احلديث اآلخر ،والتنفري وظاهره غري مراد أو أن ذلك ورد مورد الزجر ،جاهلياً 
وابن حبان ومصححا من حديث احلارث بن احلارث األشعري يف أثناء  أخرجه الرتمذي وابن خزمية "ربقة اإلسالم من عنقهشرباً فكأمنا خلع 

بدل  "من رأسه"وقال  ،من حديث ابن عباس ويف سنده خليد بن دعلج وفيه مقال "األوسط  "البزار والطرباين يف  وأخرجه ،حديث طويل
وجوب طاعة السلطان  وقد أمجع الفقهاء على ،السلطان ولو جار جة في ترك الخروج علىفي الحديث ح :قال ابن بطال "عنقه"

وحجتهم هذا اخلرب وغريه مما  ،الدهماء والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين المتغلب
جماهدته ملن قدر عليها كما يف  فال جتوز طاعته يف ذلك بل جتب إال إذا وقع من السلطان الكفر الصريح ولم يستثنوا من ذلك ،يساعده

    .احلديث الذي بعده
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  .وأطع تسمع وتطيع لألمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع: ...٤حديث 
 .الحقاً إن شاء اهللا هلذا احلديث عدة روايات يف الصحاح أذكر روايتني هنا والبقية

 :)يوكذلك البخار ( روى مسلم يف صحيحه

حدثين بسر بن عبيد اهللا احلضرمي أنه مسع أبا إدريس  حدثين حممد بن املثىن حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر
 :اليمان يقول اخلوالين يقول مسعت حذيفة بن

 :قلتخمافة أن يدركين ف كان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اخلري وكنت أسأله عن الشر

 شر؟ يا رسول اهللا إنا كنا يف جاهلية وشر فجاءنا اهللا ذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري

 .نعم :قال

 هل بعد ذلك الشر من خري؟ :فقلت

 .نعم وفيه دخن :قال

 وما دخنه؟ :قلت

 .قوم يستنون بغري سنيت ويهدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر :قال

 هل بعد ذلك اخلري من شر؟ :فقلت

 .نعم دعاة على أبواب جهنم من أجام إليها قذفوه فيها :قال

 .يا رسول اهللا صفهم لنا :فقلت

 .هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا :قال

 يا رسول اهللا فما ترى إن أدركين ذلك؟ :قلت

 .تلزم جماعة المسلمين وإمامهم :قال

 فإن مل تكن هلم مجاعة وال إمام؟ :فقلت

 .وأنت على ذلك كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت  فاعتزل تلك الفرق :قال

  

 :النووي اإلمام شرح

فهل بعد ذاك الشر من  :فقلت ،نعم :بعد هذا اخلري شر؟ قال فجاءنا اهللا ذا اخلري فهل ،يا رسول اهللا إنا كنا يف جاهلية وشر :قلت( :قوله
يف لون الدابة كدورة إىل  أن تكون :أصله ،بفتح الدال املهملة واخلاء املعجمة )الدخن( :قال أبو عبيد وغريه )نعم وفيه دخن :خري؟ قال
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 :قيل :قال القاضي .وال ترجع إىل ما كانت عليه من الصفاء ،وال يزول خبثها ،واملراد هنا أن ال تصفو القلوب بعضها لبعض :قالوا ،سواد
 .هللا عنهباخلري بعد الشر أيام عمر بن عبد العزيز رضي ا املراد

 .عنه رضي اهللا ،األمر بعد عمر بن عبد العزيز :املراد )تعرف منهم وتنكر( :قوله بعده

 .والطريقة اهليئة والسرية :اهلدي )ويهتدون بغري هديي( :قوله صلى اهللا عليه وسلم

ء من كان من األمراء يدعو إلى بدعة هؤال :قال العلماء )دعاة على أبواب جهنم من أجام إليها قذفوه فيها( :قوله صلى اهللا عليه وسلم
وإن  ،ووجوب طاعته ،المسلمين وإمامهم لزوم جماعة :ويف حديث حذيفة هذا .والقرامطة وأصحاب المحنة أو ضالل آخر كالخوارج

وهي  وسلم معجزات لرسول اهللا صلى اهللا عليه :وفيه .فتجب طاعته يف غري معصية ،ذلك فسق وعمل المعاصي من أخذ األموال وغير
 .هذه األمور اليت أخرب ا وقد وقعت كلها

 

 :رواية أخرى

 :روى مسلم يف صحيحه

عبد الرمحن الدارمي أخربنا حيىي وهو ابن حسان  وحدثين حممد بن سهل بن عسكر التميمي حدثنا حيىي بن حسان ح وحدثنا عبد اهللا بن
 :بن سالم عن أيب سالم قال حدثنا معاوية يعين ابن سالم حدثنا زيد

 فهل من وراء هذا اخلري شر؟ قلت يا رسول اهللا إنا كنا بشر، فجاء اهللا خبري فنحن فيه، :قال حذيفة بن اليمان

 هل وراء ذلك الشر خري؟ :قلت .نعم :قال

 فهل وراء ذلك اخلري شر؟ :قلت .نعم :قال

 كيف؟  :قلت .نعم :قال

 .رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس وسيقوم فيهمأئمة ال يهتدون بهداي وال يستنون بسنتي،  يكون بعدي :قال

 كيف أصنع يا رسول اهللا إن أدركت ذلك؟  :قال قلت

 .وأطع تسمع وتطيع لألمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع :قال

  

 :النووي اإلمام شرح

وهو كما قال  ،أبا سالم مل يسمع حذيفةألن  ؛ هذا عندي مرسل :قال الدارقطين )قال حذيفة بن اليمان :عن أيب سالم قال( :قوله
احلديث املرسل  وقد قدمنا يف الفصول وغريها أن ؛وإمنا أتى مسلم ذا متتابعة كما ترى  ،األول لكن املنت صحيح متصل بالطريق ،الدارقطين

    .حانويصري يف املسألة حديثان صحي ،وجاز االحتجاج به ،إذا روي من طريق آخر متصال تبينا به صحة املرسل
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  ... تلزم جماعة المسلمين وإمامهم: ... ٥حديث  
البخاري وشرح اإلمام ابن حجر العسقالين، ويكاد هذا  ، ولكن برواية٤سأذكر هنا نفس احلديث الذي ذكرته سابقًا والذي حيمل الرقم 

 .اتباع العلماء ا على األقل إن كنا نريدذكره ملا فيه من التفصيل، فمن ال يريد اتباع ما فيه فليعذرن الشرح يكون جامعاً لكل ما مت

 :روى البخاري يف صحيحه

اهللا احلضرمي أنه مسع أبا إدريس اخلوالين أنه مسع حذيفة  حدثنا حممد بن املثىن حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثين بسر بن عبيد
 :بن اليمان يقول

 :خمافة أن يدركين فقلت خلري وكنت أسأله عن الشركان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ا

 من شر؟ يا رسول اهللا إنا كنا يف جاهلية وشر فجاءنا اهللا ذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري

 .نعم :قال

 وهل بعد ذلك الشر من خري؟ :قلت

 .نعم وفيه دخن :قال

 وما دخنه؟ :قلت

 .قوم يهدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر :قال

 فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ :قلت

 .نعم دعاة على أبواب جهنم من أجام إليها قذفوه فيها :قال

 .يا رسول اهللا صفهم لنا :قلت

 .هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا :قال

 فما تأمرين إن أدركين ذلك؟ :قلت

 .تلزم جماعة المسلمين وإمامهم :قال

 فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ :قلت

 .على ذلك عتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنتفا :قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وفي فتح الباري بشرح صحيح البخاري لإلمام ابن حجر

 .البخاري فيهبه مسلم يف روايته عن حممد بن املثىن شيخ  هو عبد الرمحن بن يزيد بن جابر كما صرح )حدثنا ابن جابر( :قوله
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 .والسند كله شاميون إال شيخ البخاري والصحايب ،بالتصغري تابعي صغري )ابن عبيد اهللا( بضم املوحدة وسكون املهملة )حدثين بسر( :قوله

 ".وعرفت أن اخلري لن يسبقين"ابن أيب شيبة  يف رواية نصر بن عاصم عن حذيفة عند )خمافة أن يدركين( :قوله

 .الكفر وقتل بعضهم بعضاً وب بعضهم بعضاً وإتيان الفواحش يشري إىل ما كان من قبل اإلسالم من )ريف جاهلية وش( :ولهق

 "فنحن فيه"زاد مسلم يف رواية أيب األسود عن حذيفة  ،احلال واجتناب الفواحش يعين اإلميان واألمن وصالح )فجاءنا اهللا ذا اخلري( :قوله

فما  "فتنة ويف رواية سبيع بن خالد عن حذيفة عند ابن أيب شيبة"عاصم  يف رواية نصر بن )نعم :قالفهل بعد هذا اخلري من شر ؟ ( :قوله
الفنت من بعد قتل عثمان وهلم جراً  واملراد بالشر ما يقع من ."نعم هدنة :فهل بعد السيف من تقية؟ قال :قال .السيف :قال العصمة منه؟

 .أو ما يرتتب على ذلك من عقوبات اآلخرة

ومعىن الثالثة  ،القلب فساد في وقيل ،وقيل الدغل ،وهو الحقد بعدها نون باملهملة مث املعجمة املفتوحتني )وفيه دخن ،نعم :قال( :لهقو 
 وقيل املراد بالدخن الدخان ويشري بذلك إىل كدر .يكون خريًا خالصًا بل فيه كدر يشري إىل أن اخلري الذي جييء بعد الشر ال .متقارب

 "ال ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه"احلديث اآلخر  ،احلديث وقال أبو عبيد يفسر املراد ذا .وقيل الدخن كل أمر مكروه ،احلال
 .الدابة كدورة فكأن املعىن أن قلوم ال يصفو بعضها لبعض وأصله أن يكون يف لون

يكون  "ويف رواية أيب األسود  ،ثر وبياء واحدة مع التنوين للكشميهينالياء لألك بباء اإلضافة بعد )بغري هديي( بفتح أوله )قوم يهدون( :قوله
 ".أئمة يهتدون داي وال يستنون بسنيت بعدي

 ".فمن أنكر برئ ومن كره سلم"ويف حديث أم سلمة عند مسلم  ،من أعمالهم يعين )تعرف منهم وتنكر( :قوله

 .بضم الدال املهملة مجع داع أي إىل غري احلق )دعاة( :قوله

 .وقف على شفري جهنم :كما يقال ملن أمر بفعل حمرم  ،حاهلم أطلق عليهم ذلك باعتبار ما يؤول إليه )على أبواب جهنم( :قوله

وقال  .أي من بين آدم :وقال الداودي .إشارة إىل أم من العرب وفيه ،أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا )هم من جلدتنا( :قوله
قيل ويؤيد إرادة العرب  ،البدن وهي يف األصل غشاء ،وجلدة الشيء ظاهره ، الظاهر على ملتنا ويف الباطن حمالفونيف معناه أم :القابسي

وقوله  "إنس فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان" ووقع يف رواية أيب األسود ،أن السمرة غالبة عليهم واللون إمنا يظهر يف اجللد
 .الشخص بضم اجليم وسكون املثلثة هو اجلسد ويطلق على "جثمان"

 والمراد ،واملراد باخلري الذي بعده ما وقع يف خالفة عمر بن عبد العزيز ،المراد بالشر األول الفتن التي وقعت بعد عثمان :قال عياض
والذي  :قلت .عو إىل البدعة ويعمل باجلوروفيهم من يد فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل ،بالذين تعرف منهم وتنكر األمراء بعده

كان يف زمنهما من  وباخلري ما وقع من االجتماع مع علي ومعاوية وبالدخن ما ،أشار إليه من الفنت األوىل يظهر أن املراد بالشر األول ما
 ،طلب امللك من اخلوارج وغريهم وبالدعاة على أبواب جهنم من قام يف ،بعض األمراء كزياد بالعراق وخالف من خالف عليه من اخلوارج

 "ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك" رواية أيب األسود ويوضح ذلك يعني ولو جار "الزم جماعة المسلمين وإمامهم" بقوله وإىل ذلك اإلشارة
 .كثيراً في إمارة الحجاج ونحوه وكان مثل ذلك

 "تطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالكو تسمع"زاد يف رواية أيب األسود  بكسر اهلمزة أي أمريهم، )تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم( :قوله
 ".فإن مل يكن خليفة فاهلرب ،ظهرك فالزمه وإن ضرب فإن رأيت خليفة "وكذا يف رواية خالد بن سبيع عند الطرباين
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 ،وتعض بالنصب للجميع .عنه أي ولو كان االعتزال بالعض فال تعدل بفتح العني املهملة وتشديد الضاد املعجمة )ولو أن تعض( :قوله
نبه  "لو"ال جيوز ذلك ألا ال تلي  اليت تقدمته خمففة من الثقيلة وهنا "أن"وتعقب بأن جوازه متوقف على أن يكون  ،بالرفع وضبطه األشريي

 لك من أن تتبعخير  فألن متوت وأنت عاض على جذل"عن حذيفة عند ابن ماجه  ويف رواية عبد الرمحن ابن قرط ،عليه صاحب املغين
 .اإلبل واجلذل بكسر اجليم وسكون املعجمة بعدها الم عود ينص لتحتك به "أحداً منهم

املعىن إذا مل  :قال البيضاوي .جماعة المسلمين وطاعة سالطينهم ولو عصوا لزوم وهو كناية عن ،"وأنت على ذلك أي العض" :وقوله
مكابدة املشقة كقوهلم فالن يعض  وعض أصل الشجرة كناية عن ،ل شدة الزمانيف األرض خليفة فعليك بالعزلة والصرب على حتم يكن

وأنت  فإن مت"ويؤيد األول قوله يف احلديث اآلخر  "عضوا عليها بالنواجذ" :احلديث اآلخر أو املراد اللزوم كقوله يف ،احلجارة من شدة األمل
لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك  يه حجةف :وقال ابن بطال "عاض على جذل خري لك من أن تتبع أحداً منهم

 ،كما قال يف األولني "تعرف وتنكر"ومل يقل فيهم  "دعاة على أبواب جهنم"ألنه وصف الطائفة األخرية بأم  ،الخروج على أئمة الجور
 :فقال قوم ،اختلف يف هذا األمر ويف اجلماعة :قال الطربي .بلزوم الجماعة وأمر مع ذلك ،وهم ال يكونون كذلك إال وهم على غري حق

عليك باجلماعة فإن "سأله ملا قتل عثمان  مث ساق عن حممد بن سريين عن أيب مسعود أنه وصى من ،للوجوب واجلماعة السواد األعظم هو
ألن اهللا  املراد م أهل العلم :وموقال ق ،املراد باجلماعة الصحابة دون من بعدهم :وقال قوم ".اهللا مل يكن ليجمع أمة حممد على ضاللة

والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من  :قال الطربي .جعلهم حجة على اخللق والناس تبع هلم يف أمر الدين
أحزابًا فال يتبع  فافترق الناس للناس إمام ويف احلديث أنه مىت مل يكن :قال ،فمن نكث بيعته خرج عن اجلماعة ،تأميره اجتمعوا على

وبه جيمع  ،األحاديث وعلى ذلك يتنزل ما جاء يف سائر ،إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر أحدًا في الفرقة ويعتزل الجميع
 .املتقدم ذكرها ويؤيده رواية عبد الرمحن بن قرط ،بني ما ظاهره االختالف منها

فحبب إىل أكثر الصحابة السؤال عن وجوه اخلري ليعلموا  ؛ كيف أقام كال منهم فيما شاءيف احلديث حكمة اهللا يف عباده   :قال ابن أيب مجرة
وفيه سعة صدر النيب صلى  ،النجاة وحبب لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببًا في دفعه عمن أراد اهللا له ،ا ويبلغوها غريهم

فيه  ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق ،كل من سأله مبا يناسبهحىت كان جييب   اهللا عليه وسلم ومعرفته بوجوه احلكم كلها
ويؤخذ منه أن من  ،املنافقني وبكثري من األمور اآلتية ومن مث كان حذيفة صاحب السر الذي ال يعلمه غريه حىت خص مبعرفة أمساء ،غريه

تفهمه والقيام به وأن كل شيء  فإنه أجدر أن يسرع إىل ،ن العلوم املباحةمن أنواع العلوم ما يراه مائال إليه م أدب التعليم أن يعلم التلميذ
ذم من جعل للدين أصال خالف الكتب والسنة وجعلهما فرعا لذلك األصل  ويؤخذ منه .يهدي إىل طريق اخلري يسمى خريا وكذا بالعكس

    .اله من رفيع أو وضيعوفيه وجوب رد الباطل وكل ما خالف اهلدي النبوي ولو قاله من ق ،الذي ابتدعوه
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  ... فالزمه وإن نهك جسمك وأخذ مالك: ... ٦حديث  
اإلمام أمحد، وهو احلديث الشهري عن   برواية ، ولكن٥وكذلك الرقم  ٤سأذكر هنا نفس احلديث الذي ذكرته سابقًا والذي حيمل الرقم 

 .قراءة تعليق اإلمام أمحد بعد احلديثالرجوع إىل تلك األحاديث، أو  الصحايب حذيفة بن اليمان، ولشرحه يرجى

 :روى اإلمام أمحد يف مسنده

 :قال مسعت صخراً حيدث عن سبيع :حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيب التياح قال

أتيته فإذا هو فأما صاحيب فانطلق إىل الدواب وأما أنا ف :أرسلوين من ماء إىل الكوفة أشرتي الدواب فأتينا الكناسة فإذا رجل عليه مجع قال
 :حذيفة فسمعته يقول

 كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسألونه عن اخلري وأسأله عن الشر،

 يا رسول اهللا هل بعد هذا اخلري شر كما كان قبله شر؟ :فقلت

 .نعم :قال

 فما العصمة منه؟ :قلت

 .السيف أحسب أبو التياح يقول السيف أحسب قال :قال

 مث ماذا؟ :قلت

 .مث تكون هدنة على دخن :لقا

 مث ماذا؟ :قال قلت

 .مث تكون دعاة الضاللة :قال

ولو أن متوت وأنت  فإن لم تره فاهرب في األرض فالزمه وإن نهك جسمك وأخذ مالك فإن رأيت يومئذ خليفة اهللا يف األرض :قال
 .عاض جبذل شجرة

 مث ماذا؟ :قال قلت

 .مث خيرج الدجال :قال

 فيم جييء به معه؟ :قال قلت

 .أجره وحط وزره بنهر أو قال ماء ونار فمن دخل ره حط أجره ووجب وزره ومن دخل ناره وجب :قال

 مث ماذا؟ :قال قلت

 .لو أنتجت فرساً مل تركب فلوها حىت تقوم الساعة :قال
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 :قال قال شعبة وحدثين أبو بشر يف إسناد له عن حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ت يا رسول اهللا ما هدنة على دخن؟قل

 .قلوب ال تعود على ما كانت :قال

وحط  :خالد الضبعي فذكر مثل معناه، وقال حدثنا عبد الصمد حدثين أيب حدثين أبو التياح حدثين صخر بن بدر العجلي عن سبيع بن
 .وأخذ مالك وإن نهك ظهرك :قال .أجره وحط وزره

وإن نهك ظهرك وأكل مالك وقال وحط  :التياح عن صخر عن سبيع بن خالد الضبعي فذكره وقالحدثنا يونس حدثنا محاد عن أيب 
 .أجره وحط وزره

 

 :وفي رواية أخرى لإلمام أحمد

 :اليشكري قال حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن خالد بن خالد

من الرجال حسن الثغر يعرف فيه أنه من  املسجد فإذا أنا حبلقة فيها رجل صدعخرجت زمان فتحت تسرت حىت قدمت الكوفة فدخلت 
 فقالوا هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول اهللا صلى اهللا .ال :القوم أو ما تعرفه؟ فقلت من الرجل؟ فقال :رجال أهل احلجاز، قال فقلت

 :فقعدت وحدث القوم فقال :قال .عليه وسلم

إين سأخربكم مبا  :الشر فأنكر ذلك القوم عليه، فقال هلم ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اخلري وكنت أسأله عنإن الناس كانوا يسألون رس
جييئون فيسألون عن  حني جاء فجاء أمر ليس كأمر اجلاهلية وكنت قد أعطيت يف القرآن فهمًا فكان رجال أنكرمت من ذلك، جاء اإلسالم

 .اخلري فكنت أسأله عن الشر

 ا رسول اهللا أيكون بعد هذا اخلري شر كما كان قبله شر؟ي :فقلت

 .نعم :فقال

 فما العصمة يا رسول اهللا؟ :قال قلت

 .السيف :قال

 وهل بعد هذا السيف بقية؟ :قال قلت

 .تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن نعم :قال

 مث ماذا؟ :قال قلت

وأخذ مالك فالزمه وإال فمت وأنت عاض على جذل  ض خليفة جلد ظهركفإن كان هللا يومئذ في األر  مث تنشأ دعاة الضاللة :قال
 .شجرة
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 مث ماذا؟ :قال قلت

 .وقع يف ره وجب وزره وحط أجره خيرج الدجال بعد ذلك معه ر ونار من وقع يف ناره وجب أجره وحط وزره ومن :قال

 مث ماذا؟ :قال قلت

 .مث ينتج املهر فال يركب حىت تقوم الساعة الصدع من الرجال الضرب :قال

 .الردة التي كانت في زمن أبي بكر السيف كان قتادة يضعه على فما العصمة منه قال وقوله

 .إمارة على أقذاء وهدنة يقول صلح وقوله

زعم حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال قال عن قتادة  قيل لعبد الرزاق ممن التفسري؟ .على دخن، يقول على ضغائن وقوله
أنتظر اآلخر فذكر احلديث  حيدث عن حذيفة حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبديثني قد رأيت أحدمها وأنا مسعت زيد بن وهب

حت تسرت فذكر مثل معىن حديث سبيع بن خالد قال قدمت الكوفة زمن فت حدثنا ز حدثنا أبو عوانة حدثنا قتادة عن نصر بن عاصم عن
    .معمر وقال حط وزره
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  طاعة من يداً  تنزعوا وال عمله فاكرهوا تكرهونه شيئاً  والتكم من رأيتم وإذا: ... ٧حديث 
 :-رواية أوىل -روى مسلم يف صحيحه 

رزيق بن حيان عن مسلم بن قرظة يزيد بن جابر عن  حدثنا إسحق بن إبراهيم احلنظلي أخربنا عيسى بن يونس حدثنا األوزاعي عن يزيد بن
 :اهللا عليه وسلم قال عن عوف بن مالك عن رسول اهللا صلى

 .الذين تبغضوم ويبغضونكم وتلعنوم ويلعنونكم خيار أئمتكم الذين حتبوم وحيبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم

 يا رسول اهللا، أفال ننابذهم بالسيف؟ :قيل

 .من طاعة وال تنزعوا يداً  تكرهونه فاكرهوا عمله وإذا رأيتم من والتكم شيئاً  .أقاموا فيكم الصالةال، ما  :فقال

 

 :النووي اإلمام شرح

ذكره البخاري وابن أيب حامت والدارقطين وعبيد الغين بن  ،اختلفوا يف تقدمي الراء على الزاي وتأخريها على وجهني )عن زريق بن حيان( :قوله
وقال أبو زرعة  ،وهو املوجود يف معظم نسخ صحيح مسلم ،وغريهم من أصحاب املؤتلف بتقدمي الراء املهملة وابن ماكوالسعيد املصري 

 .واهللا أعلم .بتقدمي الزاي املعجمة :الرازي والدمشقي

 .أي يدعون :ن معىن يصلو  ،)ويصلون عليكم وتصلون عليهم خيار أئمتكم الذين حتبوم وحيبونكم( :قوله صلى اهللا عليه وسلم

 .وقد سبق يف الباب قبله شرح هذه األحاديث ،بفتح القاف والراء وبالظاء املعجمة )عن مسلم بن قرظة( :قوله

 

 :وفي رواية أخرى أيضاً في صحيح مسلم

يق بن حيان أنه مسع جابر أخربين موىل بين فزارة وهو رز  حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد يعين ابن مسلم حدثنا عبد الرمحن بن يزيد بن
وسلم  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه :مسعت عوف بن مالك األشجعي يقول :مالك األشجعي يقول مسلم بن قرظة ابن عم عوف بن

 :يقول

 .الذين تبغضوم ويبغضونكم وتلعنوم ويلعنونكم خيار أئمتكم الذين حتبوم وحيبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم

 يا رسول اهللا أفال ننابذهم عند ذلك؟ :قالوا قلنا

 فرآه يأيت شيئاً من معصية اهللا فليكره ما يأيت من معصية اهللا ال ما أقاموا فيكم الصالة ال ما أقاموا فيكم الصالة أال من ويل عليه والٍ  :قال

 .يداً من طاعة وال ينزعن

مسعت  :ذا أو مسعت هذا من مسلم بن قرظة يقول آهللا يا أبا املقدام حلدثك قال ابن جابر فقلت يعين لرزيق حني حدثين ذا احلديث
لسمعته من مسلم  فجثا على ركبتيه واستقبل القبلة فقال إي واهللا الذي ال إله إال هو .عليه وسلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا :عوفاً يقول

حدثنا إسحق بن موسى األنصاري حدثنا الوليد بن و  وسلم هللا عليهبن قرظة يقول مسعت عوف بن مالك يقول مسعت رسول اهللا صلى ا
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عن مسلم بن قرظة عن  اإلسناد وقال رزيق موىل بين فزارة قال مسلم ورواه معاوية بن صاحل عن ربيعة بن يزيد مسلم حدثنا ابن جابر ذا
 .عوف بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثله

 

 :النووي اإلمام شرح

 ،بالذال املعجمة وكالمها صحيح )فجذا( ويف بعضها ،املثلثة بالثاء )فجثا( هكذا هو يف أكثر النسخ )فجثا على ركبتيه واستقبل القبلة( :قوله
وجثي بضم اجليم  ،جثى ،الركب وجتاثوا على ،وأجثاه غريه ،وجيثا فيهما ،جثوا ،جيثى ،وجثا ،جثا على ركبتيه جيثو :فأما بالثاء فيقال منه

 :قال اجلمهور  .واجلمع جذا مثل نائم ونيام ،وهو اجلاذي ،ناصب القدمني فهو اجللوس على أطراف أصابع الرجلني )جذا( وأما ،هاوكسر 
    .مها لغتان :وقال أبو عمرو ، استيفازاً من اجلاثي اجلاذي أشد
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  ... القائم من خير فيها القاعد فتن ستكون: ٨حديث 
 :رواية أوىل -روى مسلم يف صحيحه 

حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أيب عن  قال اآلخرانو  حدثين عمرو الناقد واحلسن احللواين وعبد بن محيد قال عبد أخربين
 :وسلم املسيب وأبو سلمة بن عبد الرمحن أن أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه صاحل عن ابن شهاب حدثين ابن

خري من الساعي، من تشرف هلا تستشرفه، ومن وجد  ري من القائم، والقائم فيها خري من املاشي، واملاشي فيهاستكون فنت القاعد فيها خ
 .فيها ملجأ فليعذ به

 

 :شرح اإلمام النووي

من  ،واملاشي فيها خري من الساعي ،والقائم فيها خري من املاشي ،القائم ستكون فنت القاعد فيها خري من( :قوله صلى اهللا عليه وسلم
 أما )واليقظان فيها خري من القائم ،اليقظان ستكون فتنة النائم فيها خري من( :ويف رواية )ومن وجد منها ملجأ فليعذ به ،تستشرفه تشرف هلا

و وه ،الراء والثاين يشرف بضم الياء وإسكان الشني وكسر ،أحدمها بفتح املثناة فوق والشني والراء : فروى على وجهني مشهورين )تشرف(
هو من اإلشراف مبعىن اإلشفاء على  :وقيل .تقلبه وتصرعه )تستشرفه( ومعىن .وهو االنتصاب والتطلع إليه والتعرض له ،من اإلشراف للشيء

 .املريض على املوت وأشرف ومنه أشفى ،اهلالك

 .فليعتزل فيه :أي ،ويعتزل فليعذ به ،وموضعاً يلتجئ إليه أي عاصماً  )ومن وجد منها ملجأ( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم

، منها على تجنبها والهرب واحلث .فمعناه بيان عظيم خطرها )إىل آخره . . . القاعد فيها خري من القائم( :وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم
 .وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق ا ،ومن التشبث يف شيء

 

 :اإلمام مسلمرواية أخرى لنفس الحديث في صحيح 

 :قال حدثين أبو كامل اجلحدري فضيل بن حسني حدثنا محاد بن زيد حدثنا عثمان الشحام

نعم،  :حديثاً؟ قال يحدث في الفتن هل مسعت أباك :انطلقت أنا وفرقد السبخي إىل مسلم بن أيب بكرة وهو يف أرضه فدخلنا عليه فقلنا
 : عليه وسلمقال قال رسول اهللا صلى اهللا مسعت أبا بكرة حيدث

خري من الساعي إليها، أال فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان  إا ستكون فنت أال مث تكون فتنة القاعد فيها خري من املاشي فيها واملاشي فيها
ن مل اهللا أرأيت م يا رسول :قال فقال رجل .كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه له إبل فليلحق بإبله، ومن

اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت  حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاء فيدق على يعمد إىل سيفه :يكن له إبل وال غنم وال أرض؟ قال
إحدى الفئتني فضربين رجل بسيفه أو  يا رسول اهللا أرأيت إن أكرهت حىت ينطلق يب إىل أحد الصفني أو :قال فقال رجل .بلغت اللهم هل

 .ويكون من أصحاب النار يبوء بإثمه وإثمك :فيقتلين؟ قالجييء سهم 

حدثنا ابن أيب عدي كالمها عن عثمان الشحام ذا  حدثين حممد بن املثىنو  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب قاال حدثنا وكيع ح
 .طاع النجاء ومل يذكر ما بعدهمحاد إىل آخره وانتهى حديث وكيع عند قوله إن است اإلسناد حديث ابن أيب عدي حنو حديث
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٢٥ 

 

 :النووي اإلمام شرح

ليسد على نفسه  ؛املراد كسر السيف حقيقة على ظاهر احلديث :قيل )يعمد إىل سيفه فيدق على حده حبجر( :قوله صلى اهللا عليه وسلم
يحتج به من ال يرى القتال  وبعده مماوهذا احلديث واألحاديث قبله  .واألول أصح ،والمراد ترك القتال ،هو جماز :وقيل ،القتال باب هذا
وطلبوا قتله،  ،وإن دخلوا عليه بيته ،يقاتل في فتن المسلمين ال :فقالت طائفة ،وقد اختلف العلماء يف قتال الفتنة .بكل حال في الفتنة

وقال ابن عمر وعمران بن  .وهذا مذهب أيب بكرة الصحايب رضي اهللا عنه وغريه ،ألن الطالب متأول ؛نفسه فال يحوز له المدافعة عن
جميع فتن  متفقان على ترك الدخول في فهذان املذهبان .إن قصد دفع عن نفسه لكن ،ال يدخل فيها :احلصني رضي اهللا عنهم وغريمها

{  :ل تعاىلوالقيام معه مبقاتلة الباغني كما قا ،نصر احملق يف الفنت جيب :وقال معظم الصحابة والتابعني وعامة علماء اإلسالم .اإلسالم
على طائفتني ظاملتني ال تأويل لواحدة  أو ،وتتأول األحاديث على من مل يظهر له احملق ،وهذا هو الصحيح .اآلية}  . . .تبغي  فقاتلوا اليت

 .واهللا أعلم .واستطال أهل البغي واملبطلون ،ولو كان كما قال األولون لظهر الفساد ،منهما

ويكون من  ،أو جييء سهم فيقتلين؟ قال يبوء بإمثه وإمثك .رجل بسيفه فضربين ،يب إىل أحد الصفني أرأيت إن أكرهت حىت ينطلق( :قوله
 ،وبإمثك يف قتلك غريه ،دخوله يف الفتنة ويف ،أي يبوء الذي أكرهك بإمثه يف إكراهك .وحيتمله ،ويرجع ،يلزمه )يبوء به( معىن )أصحاب النار

يأمث  بل .وأما القتل فال يباح باإلكراه .هذا احلديث رفع اإلمث عن املكره على احلضور هناك ويف .أي مستحقاً هلا ،ويكون من أصحاب النار
هذا إذا أكرهت  .ال يرفع اإلمث فيه، وكذا اإلكراه على الزنا :أصحابنا  وقد نقل القاضي وغريه فيه اإلمجاع قال .املكره على املأمور به باإلمجاع

    .واهللا أعلم .فال إمث ،ومل ميكنها مدافعته ،فأما إذا ربطت .مكنت من نفسها املرأة حىت
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٢٦ 

 

  ... ومكرهنا منشطنا في والطاعة السمع على بايعنا أن: ٩حديث 
  :قال روى مسلم يف صحيحه

 عن سعيد بن بسر عن بكري حدثين احلارث بن عمرو حدثنا وهب بن اهللا عبد عمي حدثنا مسلم بن وهب بن الرمحن عبد بن أمحد حدثنا
 صلى اهللا رسول من مسعته به اهللا ينفع حبديث اهللا أصلحك حدثنا :فقلنا مريض وهو الصامت بن عبادة على دخلنا :قال أمية أيب بن جنادة

 منشطنا يف والطاعة السمع على بايعنا أن علينا أخذ فيما فكان فبايعناه، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول دعانا :فقال .وسلم عليه اهللا
  .برهان فيه اهللا من عندكم بواحاً  كفراً  تروا أن إال :قال .أهله األمر ننازع ال وأن علينا، وأثرة ويسرنا وعسرنا ومكرهنا

  

  :النووي اإلمام شرح

 ويف ،بالواو )بواحاً ( النسخ معظم ويف الرواة ملعظم هو هكذا )برهان فيه اهللا من عندكم بواحاً  كفراً  تروا أن إال( :وسلم عليه اهللا صلى قوله
 من تعلمونه :أي :برهان فيه اهللا من عندكم ومعىن ،املعاصي هنا بالكفر واملراد ،ظاهراً  كفراً  :ومعنامها ،فيهما مفتوحة والباء )براحاً ( بعضها

 قواعد من تعلمونه حمققاً  منكراً  منهم تروا أن إال عليهم تعرتضوا وال واليتهم، في األمور والة تنازعوا ال :احلديث ومعىن .تعاىل اهللا دين
  .كنتم ما حيث باحلق وقولوا عليهم، فأنكروه ذلك رأيتم فإذا اإلسالم،

 أهل وأجمع ذكرته، ما مبعىن األحاديث تظاهرت وقد .ظالمين فسقة كانوا وإن المسلمين، بإجماع فحرام وقتالهم عليهم الخروج وأما
 من فغلط أيضًا، المعتزلة عن وحكي ينعزل، أنه أصحابنا لبعض الفقه كتب يف املذكور الوجه وأما ،بالفسق السلطان ينعزل ال أنه السنة
 وفساد الدماء، وإراقة الفتن، من ذلك على يترتب ما عليه الخروج وتحريم انعزاله عدم وسبب :العلماء قال .لإلجماع مخالف قائله،
  .بقائه في منها أكثر عزله في المفسدة فتكون البين، ذات

 الصلوات إقامة ترك لو وكذا :قال انعزل، الكفر عليه طرأ لو أنه وعلى لكافر، تنعقد ال اإلمامة أن على العلماء أمجع :عياض القاضي قال
 عليه طرأ فلو :القاضي قال متأول، ألنه له وتستدام له، تنعقد :البصريني بعض وقال :قال البدعة، مجهورهم عند وكذلك :قال إليها، والدعاء

 إن عادل إمام ونصب وخلعه عليه، القيام املسلمني على ووجب طاعته، وسقطت الوالية، حكم عن خرج بدعة أو للشرع وتغيري كفر
 العجز حتققوا فإن عليه، القدرة ظنوا إذا إال املبتدع يف جيب وال الكافر، خبلع القيام عليهم وجب لطائفة إال ذلك يقع مل فإن ،ذلك أمكنهم

 :بعضهم قال فسق اخلليفة على طرأ فلو ابتداء، لفاسق تنعقد وال :قال بدينه، ويفر غريها، إىل أرضه عن املسلم وليهاجر القيام، جيب مل
 والظلم بالفسق ينعزل ال :والمتكلمين والمحدثين الفقهاء من السنة أهل جماهير وقال وحرب، فتنة عليه ترتتب أن إال خلعه جيب

 وقد :القاضي قال ذلك يف الواردة لألحاديث ؛وتخويفه وعظه يجب بل بذلك، عليه الخروج يجوز وال يخلع وال الحقوق، وتعطيل
 عظيمة مجاعة وبقيام أمية، بين على املدينة وأهل الزبري وابن احلسن بقيام هذا بعضهم عليه رد وقد اإلمجاع، هذا يف جماهد بن بكر أبو ادعى
 أن اجلمهور وحجة العدل، أئمة يف أهله األمر ننازع أال :قوله القائل هذا وتأول األشعث، ابن مع احلجاج على األول والصدر التابعني من

 ثم أوالً  كان الخالف هذا إن :وقيل :القاضي قال الكفر، من وظاهر الشرع من غري ملا بل الفسق، مبجرد ليس احلجاج على قيامهم
    .أعلم واهللا .عليهم الخروج منع على اإلجماع حصل
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٢٧ 

 

  ... جاهلية ميتة مات فمات الجماعة وفارق الطاعة من خرج من: ١٠حديث 
  :ملسلم والرواية والنسائي، أمحد واإلمام صحيحه يف مسلم اإلمام روى

 عليه اهللا صلى النيب عن هريرة أيب عن رياح بن قيس أيب عن جرير بن غيالن حدثنا حازم، ابن يعين جرير حدثنا فروخ بن شيبان حدثنا
 عصبة إىل يدعو أو لعصبة يغضب عمية راية حتت قاتل ومن جاهلية، ميتة مات فمات اجلماعة وفارق الطاعة من خرج من: قال أنه وسلم

 مين فليس عهده عهد لذي يفي وال مؤمنها من يتحاشى وال وفاجرها برها يضرب أميت على خرج ومن جاهلية، فقتلة فقتل عصبة ينصر أو
 أيب عن القيسي رياح بن زياد عن جرير بن غيالن عن أيوب حدثنا زيد بن محاد حدثنا القواريري عمر بن اهللا عبيد وحدثين. منه ولست
  .مؤمنها من يتحاش ال وقال جرير حديث بنحو: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال هريرة

  

  :اإلمام النووي شرح

، وباملوحدة باملثناة البخاري وقاله، بعده اإلسناد يف املذكور القيسي رياح بن زياد وهو، وباملثناة الراء بكسر) هو رياح بن قيس أيب عن: (قوله
  .غري ال باملثناة اجلماهري وقاله

 إمام ال فوضى هم حيث من موم صفة على: أي، امليم بكسر هي) جاهلية ميتة مات اجلماعة فارق ومن: (وسلم عليه اهللا صلى قوله
  .هلم

 مشددة والياء، مشددة مكسورة وامليم، مشهورتان لغتان وكسرها العني بضم هي) ُعّمية راية حتت قاتل ومن: (وسلم عليه اهللا صلى قوله
  .للعصبية القوم كتقاتل هذا: راهويه بن إسحاق قال، واجلمهور حنبل بن أمحد قاله كذا، وجهه يستبين ال األعمى األمر هي: قالوا، أيضاً 

 هو هذا، املهملتني والصاد بالعني الثالثة األلفاظ هذه) عصبة ينصر أو عصبة إىل يدعو أو لعصبة يغضب: (وسلم عليه اهللا صلى قوله
 يقاتل أنه: ومعناها، الثالثة األلفاظ يف املعجمتني والضاد بالغني العذري رواية عن القاضي وحكى، وغريها بالدنا نسخ يف املعروف الصواب
 لقومه عصبية يقاتل إمنا: ومعناه، للعصبة ويقاتل، للعصبة يغضب: بعدها املذكور احلديث األوىل الرواية ويؤيد، لها وغضبة نفسه لشهوة
  .وهواه

، بالياء) يتحاشى: (النسخ بعض ويف) مؤمنها من يتحاشى وال، وفاجرها برها يضرب أميت على خرج ومن: (وسلم عليه اهللا صلى قوله
  .وعقوبته وباله يخاف وال، فيها يفعله بما يكترث ال: ومعناه

  :للسندي النسائي سنن شرح

 امليم بكسر) ميتة( ،واحد إمام على المجتمعين المسلمين جماعة أي) اجلماعة وفارق( ،اإلمام طاعة أي) الطاعة من خرج من: (قوله
 املراد وليس الضالل من اجلاهلية أهل ميوت كما مات واملراد اإلضافة وحيتمل اجلاهلية أهل كميته أي بتقدير صفة) جاهلية( املوت، حالة

 أي) مين فليس( ذمته، لذمي يفي ال أي) عهدها لذي يفي وال( يرتك، ال أي) يتحاشى ال( الراء، وتشديد الباء بفتح) برها يضرب( الكفر،
 يستبين ال الذي األمر هي مشددة حتتية ومبثناة املشددة امليم وبكسر ضمها وحكى عني بكسر) عمية راية حتت( سنيت، عن خارج فهو
 أن وفيه ،باطل أو حق أنه يعرف ال مجهول أمر على مجتمعين جماعة عن كناية عمية راية حتت قوله قيل ،عصبية القوم كقاتل وجهه

  .القتل من احلالة القاف بكسر) فقتلة( الباطل، على كان حقاً  له املعصوب كان وإن اهللا كلمة إلعالء وال دين إلظهار ال تعصباً  قاتل من
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٢٨ 

 

  أحاديث أخرى
  :قال مسنده في أحمد اإلمام روى

 صلى اهللا رسول أن األشعري عن الرقاشي اهللا عبد بن حطان عن زيد بن علي أخربنا سلمة بن محاد حدثنا :قاال وعفان الصمد عبد حدثنا
 .ألفاً  سبعني من أكثر عام كل لنقتل إنا نقتل؟ مما أكثر :قالوا .القتل :قال اهلرج؟ وما :قالوا .اهلرج الساعة يدي بني إن :قال وسلم عليه اهللا
 له ويخلف الزمان، ذلك أهل عقول لتنزع إنه :قال يومئذ؟ عقولنا ومعنا :قالوا .بعضاً  بعضكم قتل ولكن املشركني، بقتلكم ليس إنه :قال
 يل أجد ما بيده نفسي والذي :موسى أبو قال :حديثه يف عفان قال .شيء على وليسوا شيء على أنهم أكثرهم يحسب الناس من هباءٌ 
  .ماالً  وال دماً  منها نصب لم فيها دخلنا كما منها نخرج أن إال وإياكم أدركتين إن خمرجاً  منها ولكم

  

  :مسلم اإلمام وكذلك صحيحه في البخاري اإلمام روى

 :وسلم عليه اهللا صلى النيب قال :فقاال موسى وأيب اهللا عبد مع كنت قال شقيق عن األعمش عن موسى بن اهللا عبيد حدثنا مسدد حدثنا
  .القتل واهلرج اهلرج فيها ويكثر العلم فيها ويرفع اجلهل فيها ينزل ألياماً  الساعة يدي بني إن

  

  :قال الموطّأ في مالك واإلمام مسنده في أحمد اإلمام روى

 يف عمر بن اهللا عبد جاءنا :قال أنه عتيك بن جابر عن عتيك بن جابر بن اهللا عبد بن اهللا عبد عن مالك مهدي بن الرمحن عبد على قرأت
 فأشرت .نعم :فقلت هذا؟ مسجدكم من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صلى أين تدري هل :يل فقال األنصار، قرى من قرية معاوية، بين
 من عدواً  عليهم يظهر ال بأن دعا :فقلت .م فأخربين :قال .نعم :فقلت فيه؟ ن دعا اليت الثالث ما تدري هل :فقال .منه ناحية إىل له

  .القيامة يوم إلى الهرج يزال فال صدقت :قال .فُمنعها بينهم بأسهم يجعل ال بأن ودعا .فأعطيهما بالسنني، يهلكهم وال غريهم،

  

  :صحيحه قال في مسلم اإلمام روى

 أتاكم من: يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: قال عرفجة عن أبيه عن يعفور أيب بن يونس حدثنا شيبة أيب بن عثمان حدثين
  .فاقتلوه مجاعتكم يفرق أو عصاكم يشق أن يريد واحد رجل على مجيع وأمركم

 عن عبارة وهو، املشقوقة العصاة تفرق كما مجاعتكم يفرق: معناه) عصاكم يشق أن يريد: (وسلم عليه اهللا صلى وقوله: النووي يقول
  .النفوس وتنافر الكلمة اختالف
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٢٩ 

 

  

  

  

  

  

  

    مواضيع وأبحاث خاصة باإلمارة
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٣٠ 

 

  اإلمام الغزالي -أمر األمراء والسالطين ونهيهم عن المنكر 
 :المنكر الباب الرابع في أمر األمراء والسالطين ونهيهم عن

ل على احلق بالضرب يف القول، ورابعه املنع بالقهر يف احلم قد ذكرنا درجات األمر باملعروف وأن أّوله التعريف، وثانيه الوعظ، وثالثه التخشني
  . والعقوبة

  . والوعظ التعريف  : والجائز من جملة ذلك مع السالطين الرتبتان األوليان وهما

، الفتنة ويهيج الشر، ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر فإن ذلك يحّرك وأما املنع بالقهر فليس ذلك آلحاد الرعية مع السلطان،
يحرك فتنة يتعّدى شرها إلى غيره لم يجز، وإن   إن كان يا ظامل يا من ال خياف اهللا وما جيري جمراه فذلك  : القول كقوله وأما التخشني يف

غري مباالة  فلقد كان من عادة السلف التعرض لألخطار والتصريح باإلنكار من مندوب إليه كان ال يخاف إال على نفسه فهو جائز بل
  . لعلمهم بأن ذلك شهادةالك املهجة والتعرض ألنواع العذاب 

إىل إمام فأمره واه يف ذات اهللا تعاىل فقتله على  خري الشهداء محزة بن عبد املطلب مث رجل قام"  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اخلطاب رضي  ر بنووصف النيب صلى اهللا عليه وسلم عم  " أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر "  :وقال صلى اهللا عليه وسلم  " ذلك

وملا علم املتصلبون يف الدين أن أفضل الكالم    " احلق ماله من صديق قرن من حديد ال تأخذه يف اهللا لومة الئم وتركه قوله "   : اهللا عنه فقال
اهلالك  موطنني أنفسهم على سلطان جائر، وأن صاحب ذلك إذا قتل فهو شهيد كما وردت به األخبار، قدموا على ذلك كلمة حق عند

 وطريق وعظ السالطني وأمرهم باملعروف .وحمتسبني ملا يبذلونه من مهجهم عند اهللا وحمتملني أنواع العذاب وصابرين عليه يف ذات اهللا تعاىل

ن السالطني يف كتاب احلالل واحلرام، ونقتصر اآل ويهم عن املنكر ما نقل علماء السلف، وقد أوردنا مجلة من ذلك يف باب الدخول على
  . اإلنكار عليهم على حكايات يعرف وجه الوعظ وكيفية

    إحياء علوم الدين لإلمام أبو حامد الغزايل :من كتاب ***
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٣١ 

 

  من خواطر ابن الجوزي - وعظ السالطين 
  . ينبغي ملن وعظ سلطاناً أن يبالغ يف التلطف وال يواجهه مبا يقتضي أنه ظامل

  . وهم ال حيتملون ذلك فإذا جرى نوع توبيخ هلم كان إذالالً  فإن السالطني حظهم التفرد بالقهر والغلبة

  . سري العادلني من أسالفهم وإمنا ينبغي أن ميزج وعظه بذكر شرف الوالية وحصول الثواب يف رعاية الرعايا وذكر

  . مث لينظر الواعظ يف حال املوعوظ قبل وعظه

  . ون الرشيد وهو يبكيفإن رأى سريته محيدة كما كان منصور بن عمار وغريه يعظ

  . وقصده اخلري زاد يف وعظه ووصيته

  . يعظه وإن رآه ظاملاً ال يلتفت إىل اخلري وقد غلب عليه اجلهل اجتهد يف أن ال يراه وال

   . ألنه إن وعظه خاطر بنفسه وإن مدحه كان مداهناً 

  . املوعظة وحيتملون الواعظني عندفإن اضطر إىل موعظته كانت كاإلشارة وقد كان أقوام من السالطني يلينون 

  . حىت أنه قد كان املنصور يواجه بأنك ظامل فيصرب

  . للصواب فيسكت وقد تغري الزمان وفسد أكثر الوالة وداهنهم العلماء ومن ال يداهن ال جيد قبوالً 

ساوون يف اجلهل فتأيت الوالية على من ليس من الوالة يت وقد كانت الواليات ال يسأهلا إال من أحكمته العلوم وثقفته التجارب فصار أكثر
  . أهلها

التحرز فيما يقول وال ينبغي أن يغرت بقوهلم عظنا فإنه لو  ومثل هؤالء ينبغي احلذر منهم والبعد عنهم فمن ابتلى بوعظهم فليكن على غاية
  . ثارت حرارام قال كلمة ال توافق أغراضهم

الواعظ مقصوداً هلم باإلهالك خوفاً من أن يعترب السلطان  بأرباب الواليات فإم إذا مسعوا بذلك صاروليحذر مذكر السلطان أن يعرض له 
  . أمورهم أحواهلم فتفسد

  . والبعد يف هذا الزمان عنهم أصلح والسكوت عن املواعظ هلم أسلم

  . اهللا املوفقو  فمن اضطر تلطف غاية التلطف وجعل وعظه للعوام وهم يسمعون وال يعنيهم منه بشيء

   من كتاب صيد اخلاطر البن اجلوزي ***
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  اإلمام النووي –مسائل في أحكام اإلمام 
 :يذكر اإلمام النووي مسائل يف أحكام اإلمام وهي

 .عادًال أو جائراً  جتب طاعة اإلمام يف أمره ويه ما مل خيالف حكم الشرع، سواء كان •

 .إقليمامهاال جيوز نصب إمامني يف وقت واحد وإن تباعد  •

 .وصار القاهر الثاين إماماً  إذا ثبتت اإلمامة بالقهر والغلبة، فجاء آخر، فقهره، انعزل األول، •

 .ال جيوز خلع اإلمام بال سبب •

 .أسباب عزل اإلمام •

 :أما يف تفصيل ذلك يقول

 .سواء كان عادالً أو جائراً  جتب طاعة اإلمام يف أمره ويه ما مل خيالف حكم الشرع، :إحداها

جيوز نصب إمامني يف إقليمني، النه قد حيتاج  :وقال األستاذ أبو إسحق ال جيوز نصب إمامني يف وقت واحد وإن تباعد إقليمامها، :الثانية
ة لرجلين معاً، فالبيعتان باطلتان، وإن ترتبتا فالثاني فإن عقدت البيعة اختيار اإلمام، والصحيح الذي عليه اجلمهور هو األول، إليه، وهذا

سبق أحدمها ومل يتعني، أو شككنا يف معيتهما وتعاقبهما،  ، ولو عرفوإال فيعزرون الثاين ومبايعوه بيعة األول، مل يعزروا، ، مث إن جهلباطلة
االنتظار، فقد ذكر  وتعني، واشتبه، وقف األمر حىت يظهر، فإن طالت املدة، ومل يكن :ولو سبق أحدمها فليكن كما سبق يف اجلمعتني،

 واهللا أعلم .األصح املنع :قلت .العدول إىل غريمها خالف املاوردي أنه تبطل البيعتان، وتستأنف بيعة ألحدمها، ويف جواز

احلق للمسلمني، ولو قطعا التنازع، وسلم أحدمها  ولو ادعى كل واحد أنه األسبق، مل تسمع دعواه، ومل حيلف اآلخر، ألن :قال املاوردي
لآلخر إال ببينة،  ولو أقر أحدمها بسبق صاحبه، خرج منها املقر، وال تثبت :ال بد من بينة بسبقه، قال اإلمامة له، بلاألمر لآلخر، مل تثبت 

 .قبل اإلقرار، وإن كان يدعي التقدمي، مل تسمع للتكاذب يف قوليه فإن شهد له املقر مع آخر، قبلت شهادته إن كان يدعي اشتباه األمر

 انعزل األول، وصار القاهر الثاين إماماً  مة بالقهر والغلبة، فجاء آخر، فقهره،إذا ثبتت اإلما :الثالثة

ولو خلع اإلمام نفسه، نظر، إن خلع لعجزه عن القيام بأمور املسلمني هلرم أو  ال جيوز خلع اإلمام بال سبب، فلو خلعوه، مل ينخلع، :الرابعة
 :وإن عزل نفسه بال عذر، ففيه أوجه غريه، عقدت واليته، وإال فيبايع الناسوحنومها، انعزل، مث إن وىل غريه قبل عزل نفسه، ان مرض

والثالث وبه قطع  به يف آخرته ودنياه، ، الن إلزامه االستمرار قد يضرينعزل :والثاني صاحب البيان وغريه، ، وبه قطعال ينعزل :أصحها
 دونه، لم ينعزل، وإن ولى مثله، أو أفضل، ففي االنعزالولم يول غيره، أو ولى من هو  إن لم يظهر عذر، فعزل نفسه :البغوي
 .قول املاوردي أصح :قلت .ليس نائباً له بل للمسلمني ال، ألنه :نعم، واملاوردي :، وهل لإلمام عزل ويل العهد ؟ قال املتويلوجهان

 واهللا أعلم .الثاين باطل، وال بد من استئنافهفعهد  فلو عزله اإلمام، وعهد إىل ثان، مث عزل املعهود إليه أوًال نفسه، :قال املاوردي

بالمرض الذي  وينعزل ، وال ينعزل باإلغماء النه متوقع الزوال،بالفسق على الصحيح اإلمام ال ينعزل سبق يف باب األوصياء أن :الخامسة
 وينعزل بالعمى القيام باألمور، مل ينعزل، وزمن اإلفاقة أكثر، وميكن فيه من فلو كان جين ويفيق، :، قال املاورديينسيه العلوم، وبالجنون

الوالية خالف، واألصح أن قطع إحدى اليدين أو  ، ويف منعهما ابتداءوالصمم والخرس، وال ينعزل بثقل السمع، وتمتمة اللسان
 .التوفيق الرجلني، ال يؤثر يف الدوام وباهللا
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 :ومما يتعلق بالباب مسائل :قلت

على إمامته ما دام مرجو اخلالص بقتال أو فداء، فإن أيس منه، نظر، ان  اإلمام، لزم األمة استنقاذه، وهولو أسر  :قال املاوردي :إحداها
خالصه، مل يصح عهده ألنه عهد  من اإلمامة، وعقدوها لغريه، فإن عهد باإلمامة وهو أسري، نظر إن كان بعد اليأس من أسره كفار، خرج

 واليته، وتستقر إمامة املعهود إليه باليأس خالص من العاهد النعزاله، ولو خلص من ده لبقاءبعد انعزاله، وإن عهد قبل اليأس، صح عه

اليأس، فهو على إمامته، وأما إذا أسره بغاة من  أسره، نظر إن خلص بعد اليأس، مل تعد إمامته، بل تستقر لويل عهده، وإن خلص قبل
االختيار أن  مل يرج وكانت البغاة ال إمام هلم، فاألسري على إمامته، وعلى أهل على إمامته، وإن املسلمني، فإن كان مرجو اخلالص، فهو

باالستنابة، فإن خلع األسري نفسه، أو مات، مل يصر املستناب إماماً، وإن   يستنيبوا عنه إن مل يقدر هو على االستنابة، فإن قدر، فهو أحق
يف دار العدل عقد اإلمامة ملن  امة إن أيس من خالصه، وعلى أهل االختيارالذين أسروه إمام نصبوه، خرج األسري من اإلم كان للبغاة

 .منها يصلح هلا، فإن خلص األسري، مل يعد إىل اإلمامة خلروجه

 .جتب نصيحة اإلمام حبسب القدرة :المسألة الثانية

 ، قال-صلى اهللا عليه وسلم  -خليفة رسول اهللا  :يضاً ويقال أ :املؤمنني، قال املاوردي اخلليفة واإلمام وأمري :جيوز أن يقال لإلمام :الثالثة

 واهللا أعلم .أوضحت ذلك وما يتعلق به يف أواخر كتاب االذكار ، وقدويقال له أمير المؤمنين وإن كان فاسقاً  :البغوي يف شرح السنة

   روضة الطالبني وعمدة املفتني لإلمام النووي :من كتاب ***
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  اإلمام النووي -ى بيان طرق انعقاد اإلمامة العظم
 .اإلمام من قبل وعهده إليه، القهر واالستيالء البيعة، استخالف :تنعقد بثالثة طرق هي  يقول اإلمام النووي بأن اإلمامة العظمى

 :أما يف تفصيل ذلك، يقول

 :وتنعقد اإلمامة بثالثة طرق، هي

أربعون،  :ويف العدد الذي تنعقد اإلمامة ببيعتهم ستة أوجه، أحدهاعنهم،  كما بايعت الصحابة أبا بكر رضي اهللا :الطريق األول، البيعة
 .جمتهداً  واحد، فعلى هذا يشرتط كون الواحد :اثنان، واخلامس :ثالثة، والرابع :أربعة، والثالث :والثاين

يكون اجلميع جمتهدين، والسادس وهو املعتربة، وال يشرتط أن  وعلى األوجه األربعة يشرتط أن يكون يف العدد املعترب جمتهد لينظر يف الشروط
يشرتط اتفاق أهل احلل والعقد  أهل احلل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم، وال أن املعترب بيعة :األصح

لالعتبار عدد، بل ال  ا ال يتعني، وعلى هذأهل البالد البعيدة، لزمهم الموافقة والمتابعة بل إذا وصلهم خبر يف سائر البالد واألصقاع،
النعقاد اإلمامة، ويشرتط أن يكون الذين يبايعون بصفة الشهود، وذكر يف  يعترب العدد، حىت لو تعلق احلل والعقد بواحد مطاع، كفت بيعته

داً، اشرتط األشهاد، وقد وإن كان واح ال يشرتط إن كان العاقدون مجعاً، :األصح :قلت .اشرتاط حضور شاهدين البيعة، وجهني البيان يف
 يشرتط حضور الشهود لئال يدعى عقد سابق، وألن اإلمامة ليست دون النكاح، لكن :أصحابنا قال :قال إمام احلرمني يف كتابه اإلرشاد

 .مواهللا أعل .والعلم والرأي، وهو كما قال العدالة :اختيار اإلمام انعقادها بواحد، وذكر املاوردي أنه يشرتط يف العاقدين

إال أن ال يكون من يصلح إال واحد، فيجرب بال  :قلت .عليها ويشرتط النعقاد اإلمامة أن جييب املبايع، فإن امتنع، مل تنعقد إمامته، ومل جيرب
 .واهللا أعلم .خوف

على جوازه،  أبو بكر إىل عمر رضي اهللا عنهما، وانعقد االمجاع كما عهد :الطريق الثاني، استخالف اإلمام من قبل، وعهده إليه
شورى بني اثنني فصاعدا  يف حياته اخلالفة بعده، فإن أوصى له باإلمامة، فوجهان حكامها البغوي، ولو جعل األمر واالستخالف أن يعقد له

فيتشاورون، ويتفقون على أحدهم، كما جعل عمر رضي اهللا عنه األمر شورى بني  بعده، كان كاالستخالف، إال أن املستخلف غري متعني،
 .فاتفقوا على عثمان رضي اهللا عنه ستة،

كان صغرياً أو فاسقاً عند العقد، بالغاً عدًال عند موت  وذكر املاوردي أنه يشرتط يف املعهود إليه شروط اإلمامة من وقت العهد إليه حىت لو
ذكره املاوردي، والفرق  ، فالصواب اجلزم مباال توقف فيه :قلت .أن يبايعه أهل احلل والعقد، وقد يتوقف يف هذا العاهد، مل يكن إماماً، إال

 .واهللا أعلم .بينه وبني الوصي ظاهر

احلياة، صح، فإن مات املستخلف وهو بعد غائب، استقدمه  وذكر املاوردي أنه إذا عهد إىل غائب جمهول احلياة، مل يصح، وإن كان معلوم
بالنيابة دون اخلالفة، فإذا   أمورهم، اختار أهل احلل والعقد نائباً له يبايعونهوتضرر املسلمون بتأخري النظر يف أهل االختيار، فإن بعدت غيبته

 .قدم انعزل النائب

اخلالفة بعد مويت لفالن، أو بعد  :وجيوز أن يفرق بني أن يقول وأنه إذا عزل اخلليفة نفسه، كان كما لو مات، فتنتقل اخلالفة إىل ويل العهد،
 .واهللا أعلم .ن في كتابه اإلرشاد في انعزال اإلمام بعزله نفسهتوقف إمام الحرمي :قلت .خالفيت

جيوز للوالد دون الولد،  :املنع، كالتزكية واحلكم هلما، والثاين :وذكر املاوردي أنه جيوز العهد إىل الوالد والولد، وفيه مذهبان آخران، أحدمها
بعد مويت  :مجاعة مرتبني، فقال اخلليفة عهد إىل غريه، مل جيز، وأنه لو عهد إىلوأن ويل العهد لو أراد أن ينقل ما إليه من ال لشدة امليل إليه،
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 وانتقلت اخلالفة إليهم على ما رتب، كما رتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمراء جيش فالن، وبعد موته فالن، وبعد موته فالن، جاز،

يف حياته، فهي للثالث، وأنه لو مات اخلليفة وبقي الثالثة  ولو مات األول والثاين مؤتة، وأنه لو مات األول يف حياة اخلليفة، فاخلالفة للثاين،
اهللا جوازه، ألا ملا انتهت إليه  للخالفة، مث إن أراد أن يعهد ا إىل غري اآلخرين، فالظاهر من مذهب الشافعي رمحه أحياء، فانتصب األول

 فليس ألهل البيعة أن يبايعوا غري الثاين، ويقدم عهد األول على اختيارهم وأنه ليس صار أملك ا خبالف ما إذا مات ومل يعهد إىل أحد،

خافوا انتشار األمر بعده استأذنوه، فإن أذن، فعلوه، وأنه  ألهل الشورى أن يعينوا واحداً منهم يف حياة اخلليفة إال أن يأذن هلم يف ذلك، فإن
أنه خيتار، كما ال يصح  كما جيوز أن يعهد إىل غريه، مث ال يصح إال اختيار من نص على  من خيتار خليفة بعده، جيوز للخليفة أن ينص على

بعد موت  :فالعهد موقوف على قبول املعهود إليه، واختلف يف وقت قبوله، فقيل إال تقليد من عهد إليه، وأنه إذا عهد إىل غريه باخلالفة،
إليه من القبول بويع غريه، وكأنه ال عهد، وكذا  وإذا امتنع املعهود :قال صاحب التتمة واألصح أن وقته ما بني عهد اخلليفة وموته، اخلليفة،

  .االختيار ال جيربون عليه، وكأنه مل جيعل األمر إليهم إذا جعل األمر شورى، فرتك القوم

هل العقد أن يعقدوها ألسنهما، فإن اثنان، استحب أل ومما ذكره املاوردي يف األحكام السلطانية من هذا، أنه لو مجع شروط اإلمامة :قلت
الحاجة إلى زيادة  فإن دعت أحدمها أعلم، واآلخر أشجع، روعي يف االختيار ما يوجبه حكم الوقت، عقدوها لآلخر، جاز، فإن كان

، علم أحقزيادة العلم لسكون الفتن، وظهور البدع، كان األ الشجاعة لظهور البغاة وأهل الفساد، كان األشجع أحق، وإن دعت إلى
ألن طلب الخالفة  أنه ال يقدح، :يقدح ذلك فيهما فيعدل إىل غريمها، والذي عليه اجلمهور :اثنان، فقد قال بعض الفقهاء وأنه لو تنازعها
، لزمه العهد التساوي، أم يقدم أهل االختيار من شاؤوا بال قرعة ؟ فيه خالف، وأن اخلليفة إذا أراد ، مث هل يقرع بينهما عندليس مكروهاً 

حضور غريه، وال مشاورة أحد، وأن املعهود إليه إذا استعفى، مل  أن جيتهد يف األصلح، فإذا ظهر له واحد، جاز أن ينفرد بعقد بيعته من غري
إعفاؤه وال استعفاؤه،  فإن وجد غريه، جاز استعفاؤه، وخرج من العهد باجتماعهما، وإن مل يوجد غريه، مل جيز يبطل عهده حىت يعفى،

 واهللا أعلم .يبقى العقد الزماً و 

وقهر الناس  فتصدى لإلمامة من مجع شرائطها من غري استخالف وال بيعة، فإذا مات اإلمام، :وأما الطريق الثالث، فهو القهر واالستيالء
 :أصحهما فوجهان، بأن كان فاسقاً، أو جاهًال، ، فإن مل يكن جامعاً للشرائطوجنوده، انعقدت خالفته لينتظم شمل المسلمين بشوكته

 .عاصياً بفعله انعقادها لما ذكرناه، وإن كان

   روضة الطالبني وعمدة املفتني لإلمام النووي :من كتاب ***
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٣٦ 

 

  وهبة الزحيلي .د –انعقاد اإلمامة بالقهر والغلبة 
 :مقدمة

 )وأعيد إدراجها هنا لألمهية ١٦/١١/٢٠١١تبت هذه املقدمة بتاريخ ك(

وكذلك حكم انعقاد  )أو اجلائر(أنا أنقل يف هذا املكان ويف غريه أقوال العلماء اخلاصة باخلروج على احلاكم الظامل  -والكالم يل-يف البداية 
أو اإلمامة بالقهر والغلبة وأجتاوز واجبات احلاكم، ال ألين أدافع عن هذا احلاكم أو ذاك فليس هذا شأين، وال ألين أنكر ما جيري من ظلم 

 .فساد، ولكن هذه األمور أصبح الكل يتكلم فيها وكل ما سأقوله عنها أصبح حمفوظاً عن غيب عند الطفل الصغري

ت فكرة أن هذا الظلم والفساد هو مربر للخروج على احلاكم، وأن بعض احلكام قد ورثوا احلكم وراثة أو أم استولوا عليه ولكن انتشر 
وكما سنرى فإن هذا خالف اإلمجاع الذي نقله لنا اإلمام النووي  ! حكمه غري شرعي وجيب نزعه منه انتزاعاً  استيالًء، وبناًء على هذا فإن

 .واإلمام ابن حجر

إن  إذن أنا ال أنكر الظلم أو الفساد، وال أنكر القتل وإن كنت أرى أنه نتيجة عدم انصياعنا ملا قرره الفقهاء كما سيأيت؛ وكيف أنكر هذا 
كنت من املتضررين، ولكن احلكم الشرعي عندي فوق أهوائي الشخصية، ومصلحة األمة فوق مصلحيت الشخصية، خاصة ما نراه اآلن من 

وهو يتغذى على هذا الذي جيري حالياً، وما نرى من االقتتال يف الشوارع والذي  -حبجة أنه ضد النظام- يهودي ضدنا حشد دويل صلييب
يذهب ضحيته مدنيون، فال يقولن قائل أين أدافع عن أحد أو أجتاوز أخطاء أحد، ولكن لكل مشكلة حل، وكل حل جيب أن ينضبط 

 .للتدليس على الناس بضوابط الشرع أو أن ال يقحم فيه إقحاماً 

أضيف إىل هذه املقدمة اليوم أي بعد سنة ونصف تقريباً، أن األمور قد توضحت وأن ما جيري هو حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معىن، 
ومع هذا فإن هناك بعض  .حرب خارجية تستهدف سوريا، وتستنزف إمكانياا، أدواا خوارج هذا العصر، ومعروف من هم اخلوارج

للني الذين حتكمهم أهواؤهم وعصبيام ما زالوا يظنون أن ما جيري هو ثورة، رمبا ألن هذا الظن يدغدغ مشاعرهم، وما سأنقله موجه املض
 .هلؤالء الذين يّدعون اجلهاد والدفاع عن الدين، فليقرؤوا إذن ما يقول العلماء ولينفذوا إن كانوا صادقني

 متثل أهل السنة واجلماعة، أما من اختار لنفسه مذهب هيالري كلنتون ورأيها حول شرعية الرئيس ما سأنقله هو قول املذاهب األربعة اليت
 .ومىت تسقط فليهنأ به، وليقابل ربه بتعّبده ذا املذهب

انعقاد اإلمامة  عن حكم "اجلزء الثامن - الفقه اإلسالمي وأدلته"سأنقل اآلن ما نقله العالمة املوسوعي الدكتور وهبة الزحيلي يف موسوعته 
وهو ليس  -هو كاالستيالء  -على حد تعبري البعض-بالقهر والغلبة، وواجب الرعية جتاه هذا اإلمام، وسأفرتض يف نقاشي أن التوريث 

لنا جتاوزاً، ولنفكر يف العربة من انعقاد هذه اإلمامة واليت ذكرها يف عرضه للحكم، ولكن بعد أن نضع أهواءنا جانبًا ونفكر بعقو  -كذلك
 .واضعني مصلحة األمة فوق مصاحلنا الشخصية

 كما أدعو إىل العودة إىل ما نقلته من أحاديث اإلمارة والفنت من الصحاح وشرح العلماء عليها مثل اإلمام النووي وابن حجر، وإىل أقوال
راسة مواقف بعض العلماء من الفنت  وكذلك أدعو إىل د .العلماء من أمثال الغزايل وابن اجلوزي يف آداب نصح احلكام وخاصة الظلمة

  .كاإلمام احلسن البصري واإلمام أمحد وغريمها
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٣٧ 

 

 :يقول الدكتور

 :والغلبة انعقاد اإلمامة بالقهر

 ، إذ يصري املتغلب إماماً دون مبايعة أو استخالف من اإلمام السابقوالقهر اإلمامة تنعقد بالتغلب رأى فقهاء املذاهب األربعة وغريهم أن

  .)١( باالستيالء، وقد يكون مع التغلب املبايعة أيضاً فيما بعدوإمنا 

، إذا أريد ظلماً، بغري تفصيل، إال أن  ودمه وماله وعرضه ومظلمته للرجل أن يدفع عن دينه والذي عليه أهل العلم أن :)٢( قال ابن املنذر
 .الواردة باألمر بالصرب على جوره، وترك القيام عليه ، لآلثارعلى استثناء السلطان عنه من علماء احلديث كامعني كل من حيفظ

جامع للشروط على الناس، وتسلطه عليهم كسائر اخللفاء  تنعقد اخلالفة باستيالء رجل :وعبارة احلنفية يف هذا الشأن هي كما قال الدهلوي
؛ ألن خلعه ال يتصور غالباً المخالفة ال ينبغي أن يبادر إلى )أي المطلوبة لتولي اإلمامة( استولى من لم يجمع الشروط إن مث .بعد النبوة

أفال  :عنهم، فقيل ئل رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسلموس« .المفسدة أشد مما يرجى من المصلحة وفيها من إال حبروب ومضايقات،
  )٣(»اهللا فيه برهان كفراً بـََواحاً، عندكم من إال أن تروا :ال، ما أقاموا فيكم الصالة، وقال :ننابذهم؟ قال

وإقرارها فيه مراعاة لحال  السلطة قائمة باالختيار، يظهر من هذا الكالم أن القهر حالة استثنائية غري متفقة مع األصل املوجب لكون
 .سفك الدماء واقعة للضرورة ومنعاً من

 :ثالثة اعلم أن اإلمامة العظمى تثبت بأحد أمور :وعبارة املالكية كما قال الدسوقي

اشتدت وطأته بالتغلب، وجبت طاعته، وال يراعى في هذا  وإما بالتغلب على الناس؛ ألن من إما بإيصاء اخلليفة األول املتأهل هلا؛
 :اجتمع فيهم ثالثة أمور وهم من :وإما ببيعة أهل احلل والعقد درء المفاسد، وارتكاب أخف الضررين؛ شروط اإلمامة؛ إذ المدار على

 .العلم بشروط اإلمام، والعدالة، والرأي

وبيعة أهل احلل تكون باحلضور واملباشرة بصفقة  .املعضالت احلرية والعدالة والفطانة وكونه قرشياً، وكونه ذا جندة وكفاية يف :وشروط اإلمام
 :حتت قوله عليه الصالة والسالم ل، ودخويكفي العامي اعتقاد أنه تحت أمره، فإن أضمر خالف ذلك فسق .اليد، وإشهاد الغائب منهم

 .)٤(»جاهلية من مات وليس يف عنقه بيعة، مات ميتة«

معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في  أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد :)٥( وقال ابن حجر
، فال جتوز طاعته يف ذلك، بل الصريح الكفر من السلطان ومل يستثنوا من ذلك إال إذا وقع ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء،

 .»نإال أن تروا كفراً بَواحاً عندكم من اهللا فيه برها« :البخاري عن عبادة جتب جماهدته ملن قدر عليه، حلديث

 ــــــــــــــــــــــــ

، األحكام السلطانية أليب ١٣٢-١٣٠/٤ :احملتاج ومابعدها، مغين ٣١٩/٣ :، حاشية ابن عابدين١١١/٢ :حجة اهللا البالغة للدهلوي )١(
 .٣٤٨/٣ :، غاية املنتهى٢٩٨/٤ :على الشرح الكبري وما بعدها، حاشية الدسوقي ٦ص  :يعلى

  .وما بعدها ٦٣٨/٧ :، املغين١٥/٤ :تلخيص احلبري )٢(
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٣٨ 

 

- ١٦٥/١ :جامع األصول( ن الصامتعبادة ب ورد ذلك يف رواية للبخاري من حديث رواه البخاري ومسلم واملوطأ والنسائي عن )٣(
١٦٦(. 

 .رواه مسلم يف باب اإلمارة )٤(

 .١١٢/١٦ :فتح الباري )٥(

  

  :تعليق

سيؤدي إىل مفسدة  )أي على احلكام الظلمة( قد استهزأ من الدكتور البوطي عندما ذكر أن اخلروج عليهم -من العامة-أذكر أن البعض 
  .عظيمة، ودرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، وأن الضرر ال يزال بضرر أشد منه

  .خيرتع شيئاً من عنده، فليتق اهللا من يستهزئ بالعلماء وخري له أن يصمت وكما قرأنا فإن ما قاله هو قول علماء السلف ومل

وأنا ال أتكلم عن من ! اسد أم أن احلقد واتباع اهلوى ما زال جامثًا على صدورهمن قد شاهدوا هذه املفو وال أدري إن كان هؤالء املستهزئ
   .يتقاضى أجوراً عن استهزائه هذا
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٣٩ 

 

  وهبة الزحيلي .د -تعريف البغي وأحكام البغاة  :البغاة
 :مقدمة

 .املقدمة من كالمي وليست للدكتور :مالحظة

الساحة، فقد مت اإلعالن رمسياً عن اجليش السوري  خاصة بعد التطور الذي حصل علىكثر احلديث مؤخراً عن البغي والبغاة، وحكم قتاهلم 
بعد التحضري هلذا كل  )كما يقولون( أنه مت املطالبة علناً بتدخل القوات الصليبية اليهودية لقتال الباغي احلر بعد أن كان يعمل متخفياً، كما

 .الساحات األخرى ت علىهذه املدة، واآلن حان الوقت بعد التطورات اليت حدث

وبالتايل فإن اخلروج املسلح أصبح واجبًا وال بأس بأن  أقول كثر احلديث حول البغي وأنه جيب قتال الفئة الباغية حىت تفيء إىل أمر اهللا،
 .هو دفع البغاة وقتاهلم كما تقول اآلية يكون حتت راية الصليب، فاهلدف

املراجع املختصة ونقل أحكام البغي هنا لعلنا نفهم ما  مل أقرأ عنه عند هؤالء فقررت الرجوع إىلولكن ما البغي؟، ومن هم البغاة؟، هذا ما 
 .علينا أهواؤنا وأمزجتنا الشرع الصحيح الذي أتى به سيدنا حممد عليه الصالة والسالم، ال الشرع الذي متليه جيري، ونضع أعمالنا يف ميزان

  .)اجلزء السابع -وأدلته  الفقه اإلسالمي( يلي، من موسوعته الفقهيةأنقل هنا عن العالمة الدكتور وهبة الزح

٢٨/١١/٢٠١١ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :أوًال ـ تعريف البغي

وهو يف اصطالح الفقهاء كما عرفه ابن عرفة  .أو التعدي] ٦٤/١٨:الكهف[} ماكنا نبغِ { :إما الطلب كما يف قوله تعاىل :البغي لغة
من « :لقول النيب صّلى اهللا عليه وسلم  والبغي حرام .)١( تثبت إمامته في غير معصية بمغالبة، ولو تأوالً  االمتناع من طاعة من :املالكي

وقال عليه  ،)٢( »يوم القيامة، وال حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة، فإنه ميوت ميتة جاهلية نزع يده من طاعة إمامه، فإنه يأيت
 .)٣( »من محل علينا السالح فليس منا« :الصالة والسالم أيضاً 

بالتأويل، وظهروا على بلدة من البالد، وكانوا يف  بأم قوم هلم شوكة ومنعة، خالفوا املسلمني يف بعض األحكام :وعرف احلنفية البغاة
املسلمني وأمواهلم وسيب  رجوا على علي واستحلوا دمه ودماءفهم قوم خ :أما اخلوارج أو احلرورية .وغريهم عسكر، وأجروا أحكامهم، كاخلوارج

 .وكانوا متشددين يف الدين تشدداً زائداً  ،)٤( أن كل ذنب كفر نسائهم، وكفروا أصحاب رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسلم ورأوا

 .ذراريهم وأما غريهم من البغاة فلم يستبيحوا ما استباحه اخلوارج من دماء املسلمني وسيب

والذين يخرجون على اإلمام، أو يمتنعون  كاخلوارج وغريهم، بأم الذين يقاتلون على التأويل، مثل الطوائف الضالة :وعرف املالكية البغاة
هم الخارجون على إمام ولو غير  :بقوهلم وعرفهم احلنابلة .)٥( طاعته؛ أو يمنعون حقًا وجب عليهم كالزكاة وشبهها من الدخول في

 .)٦( ويحرم الخروج على اإلمام ولو غير عدل .يكن فيهم مطاع ل سائغ ولهم شوكة، ولو لمعدل، بتأوي
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املال،  ، فيقتل ويأخذعلى تأويل هو الذي حيارب :على غري تأويل، والباغي أن احملارب خيرج فسقاً وعصياناً  :والفرق بين الباغي والمحارب
أخذ من املال وإن كان موسراً، إال أن يوجد بيده شيء بعينه، فريد  رابة، وال يؤخذ منه ماوإذا أخذ الباغي ومل يتب، فإنه ال يقام عليه حد احل

 .ويكون للبغاة قوة ومنعة يف مكان يتحصنون فيه .)٧( إىل صاحبه

 :ثانياً ـ أحكام البغاة

 :قتالهم واستتابتهم - )١

 .إذا مل يكن للبغاة منعة، فلإلمام أن يأخذهم وحيبسهم حىت يتوبوا

، ودار العدل، والرجوع إىل رأي اإلمام إلى التزام الطاعة يدعوهم ،)سالح( وشوكة )مكان حمصن( تأهبوا للقتال، وكان هلم مَنعة وإن
، وجيوز قتل مدبريهم وأسراهم، ويقتلوهم فإن أبوا ذلك قاتلهم أهل العدل حتى يهزموهم .كما يفعل مع أهل احلرب اجلماعة أوالً،

ودليل  .؛ ألن قتاهلم لدفع شرهميبدؤوه وال يبدؤهم اإلمام بالقتال حتى .)٨( خالفًا جلمهور الفقهاء عند احلنفيةواإلجهاز على جرحيهم 
اليت تبغي حىت  طائفتان من املؤمنني اقتتلوا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحدامها على األخرى، فقاتلوا وإن{ :هو قوله تعاىل :هذه األحكام

وقال صّلى اهللا عليه وسلم ] ٩/٤٩:احلجرات[} حيب املقسطني فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن اهللاتفيء إىل أمر اهللا، فإن 
 :لعلي رضي اهللا عنه

 .)٩( "إنك تقاتل على التأويل، كما تقاتل على التنزيل"

فعل ذلك يف مال العادل عند احلاجة، ففي لإلمام أن ي وال بأس أن يقاتل البغاة بسالحهم، ويرتفق خبيوهلم إن احتاج املسلمون إليه؛ ألن
 .مال الباغي أوىل

 أمواهلم ال حتتمل التملك باالستيالء لكوم مسلمني فيحبسها عنهم اإلمام إىل أن يزول بغيهم، فإذا زال ردها إليهم؛ ألن :وأما أمواهلم
)١٠(. 

 :ضمان ما أتلفوه من األنفس واألموال - )٢

، يضمن البغاة المتأولون ما أتلفوه حال القتال من نفس وال مال ال :واحلنابلة، والشافعية يف أظهر القولني عندهمقال احلنفية واملالكية 
على أال  -وقائعهم كوقعة اجلمل وصفني أي يف-كانت الفتنة العظمى بني الناس، وفيهم البدريون، فأمجعوا « :الزهري، فقال بدليل ماروى

 »القرآن القرآن، وال يقتل رجل سفك دمًا حرامًا بتأويل القرآن، وال يغرم مال أتلفه بتأويل ًا حرامًا بتأويليقام حد على رجل استحل فرج
األخرى كأهل العدل، وألن تضمينهم يفضي إىل تنفريهم  ؛ وألن البغاة طائفة ممتنعة باحلرب بتأويل سائغ، فلم تضمن ما أتلفت على)١١(

 .كتضمني أهل احلرب عن الرجوع إىل الطاعة، فال يشرع

، خلرب الزهري السابق، البغي، وال يضمنون ما أتلفوه عليهم ال إثم وال كفارة على أهل العدل بقتلهم أهل واتفق العلماء أيضًا على أنه
نوا األنفس، كاألنفس، ألم إذا مل يضم وكذلك األموال مهدرة .فعل ما أمر به، وقتل من أحل اهللا قتله، وأمر مبقاتلته وألن العادل قد

 .)١٢( فاألموال أوىل

ازامهم، فإم يضمنون ما أتلفوه من األنفس واألموال،  وإذا أتلف البغاة أو العادلون مال بعضهم بعضاً، قبل متكن املنعة للبغاة، أو بعد
 .اإلسالم، فتكون األنفس واألموال معصومة ألم حينئذ من أهل دار
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 .اإلمام ثانياً؛ ألن والية األخذ له باعتبار احلماية، ومل حيمهم  غلبوا عليها من اخلراج والعشر، مل يأخذهوما جباه أهل البغي من البالد اليت
أفيت أهله فيما بينهم وبني  املال يف حقه، أجزأ من أخذ منه لوصول احلق إىل مستحقه، وإن مل يكونوا صرفوه يف حقه، فإن صرف البغاة هذا

 .)١٣( ألنه مل يصل إىل مستحقهاهللا تعاىل أن يعيدوا دفعه؛ 

 :عقوبة جرائم البغاة - )٣

 .عن تأويل، ولهم منعة يدعون إباحة أمواهلم إذا قطع البغاة الطريق على أهل العدل من املسافرين، فال جيب عليهم احلد؛ ألنه

ال تقام احلدود على  :ويف اجلملة .السابق الذكرالزهري  ولو سرق الباغي مال العادل ال يقطعه اإلمام، لعدم واليته على دار البغي، وخلرب
حال احلرب من نفس أو مال، وال  ويوافقهم املالكية واحلنابلة يف عدم ضمان ما أتلفوه .والية اإلمام على دار البغي البغاة عند احلنفية، لعدم

 .)١٤( تقام عليهم احلدود

جاٍن، فيستوي يف حقه وجود املنعة وعدمها؛ ألن اجلاين  مني، ولو يف داره؛ ألنهيقطع الباغي إذا أصاب شيئاً من أموال املسل :وقال الشافعي
 .يستحق التغليظ دون اخلفيف

حكم البغاة عند الشافعية يف ضمان  :ويف اجلملة .)١٥( وإذا سرق الباغي مال العادل يف دار اإلسالم يقطع، وإن استحله؛ ألنه ال منعة له
ويجوز العفو  قتله، الصحيح عندهم أنه ال يتحتم :وإن ارتكب الباغي جرمية القتل .احلرب حكم أهل العدل النفس واملال واحلد يف غري حال

 .)١٦( واسقوه واحبسوه، فإن عشت فأنا ويل دمه، أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت أطعموه :، لقول علي بعد أن جرحه ابن ملجمعنه

 :الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين - )٤

يبغون خلعه، أو منع الدخول في طاعته، أو يبغون منع حق  هم الذين يخرجون على اإلمام :غاة باتفاق أئمة املذاهب كما عرفناالب
 .وذا التأويل ميتازون عن احملاربني .كله واجب بتأويل في ذلك

 :)١٧( املالكيالقرايف  ويفرتق حكم قتاهلم عن قتال املشركني بأحد عشر وجهاً عند املالكية كما أبان

يقتل أسراهم، وال تغنم أمواهلم، وال تسىب  وهي أن يقصد بالقتال ردعهم ال قتلهم، ويكف عن مدبرهم، وال جيهز على جرحيهم، وال
يقطع  البساتني، وال وال حترق عليهم ،)اانيق( وال نوادعهم على مال، وال تنصب عليهم الرعادات ذراريهم، وال يستعان على قتاهلم مبشرك،

 )التموين( بالسيف والرمي بالنبل واملنجنيق والتغريق والتحريق وقطع املرية أن لإلمام أن يقاتل البغاة :واملعتمد يف املذهب املالكي .شجرهم
 .وأمواهلم؛ ألم مسلمون عنهم إال أن يكون فيهم نسوة أو ذراري، فال نرميهم بالنار، وال نسيب ذراريهم واملاء

 :املشركني كقتال البغاة إال يف مخسة أوجه وقتال احلربيني

مال يف احلرب وغريها، وجيوز حبس أسراهم السترباء  يقاتلون أي احلربيون مدبرين، وجيوز تعمد قتلهم، ويطالبون مبا استهلكوا من دم أو
 .والزكاة ال يسقط عمن كان عليه كالغاصب إذا أخذ ذلك أحواهلم، وما أخذوه من اخلراج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الحاشية

 .٢٩٨/٤ :حاشية الدسوقي )١(
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من خرج من « :قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسلم :قال ما أخرجه مسلم والنسائي عن أيب هريرة :منها :األحاديث يف هذا املعىن كثرية )٢(
اجلماعة فقد خلع  من خرج من« :ما رواه احلاكم عن ابن عمر بلفظ :احلديث، ومنها» ..مات ميتة جاهلية الطاعة، وفارق اجلماعة فمات،

ما رواه أمحد والشيخان عن ابن عباس  :ومنها» فإن ميتته ميتة جاهلية ربقة اإلسالم من عنقه حىت يراجعه، ومن مات وليس عليه إمام مجاعة
 .» اجلماعة شرباً، فمات، فميتته جاهلية ليصرب، فإنه من فارقمن رأى من أمريه شيئًا يكرهه ف« :اهللا صّلى اهللا عليه وسلم قال رسول :قال

 «عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شرباً، فمات عليه إال مات ميتة جاهلية من كره من أمريه شيئًا فليصرب« :ويف لفظ

، نيل ٢٢٤، ٢٢٠، ٢١٩/٥ :، جممع الزوائد٢٥٦/٤ :راجع جامع األصول( ما روي عن أيب ذر ومعاوية وأيب الدرداء وغريهم كثري :ومنها
 .)١٧٣، ١٧١/٧ :األوطار

راجع ( .حديث أيب هريرة، وسلمة بن األكوع أخرجه أمحد والشيخان من حديث ابن عمر، وأيب موسى األشعري، وأخرجه مسلم من )٣(
 .)٢٥٧/٣: ، سبل السالم١٧٣/٧ :نيل األوطار

 .٣٣٨/٣ :عابدين الطبعة األوىل، حاشية ابن ٢٥١/٣ :وما بعدها، حتفة الفقهاء ٤٠٨/٤ :فتح القدير )٤(

 .٣٦٣ص  :القوانني الفقهية )٥(

 .وما بعدها ٣٤٨/٣ :غاية املنتهى )٦(

 .٢٣٦/٣ :املقدمات املمهدات )٧(

 .وما بعدها ١٥٤/٤ :اللباب ، الكتاب مع١١٤/٨ :، املغين١٢٧/٤ :، مغين احملتاج٣٠٠/٤ :حاشية الدسوقي )٨(

فيكم من يقاتل على تأويل « :عليه وسلم فقال كنا عند رسول اهللا صّلى اهللا  :رواه أمحد وإسناده حسن عن أيب سعيد اخلدري قال )٩(
وهو اخلطاب،  مث يف بعض الروايات عني رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسلم املقصود ذا» إن منكم« ويف رواية» القرآن كما قاتلت على تنزيله

 .)١٣٣/٩، ٢٤٤/٦ :راجع جممع الزوائد( سيدنا علي

، الكتاب مع ٢٩٥/٣ :بعدها، تبيني احلقائق وما ٤٠٩/٤ :ومابعدها، فتح القدير ١٤٠/٧ :وما بعدها، البدائع١٢٤/١٠ :املبسوط )١٠(
 .١٥٥/٤ :اللباب

 .)١٦٩/٧ :راجع نيل األوطار( ذكره أمحد يف رواية األثرم واحتج به )١١(

، القوانني ٣٠٠/٤ :، حاشية الدسوقي ٤٤٨/٢ :، بداية اتهد٤١٤/٤ :، فتح القدير١٤١/٧ :، البدائع١٢٨/١٠ :بسوطامل )١٢(
، ١٧٠/٧ :، شرح مسلم للنووي١٢٨/٤ :، كشاف القناع١١٣/٨ :، املغين١٢٥/٤ :احملتاج ، مغين٢٢٠/٢ :، املهذب٣٦٤ص  :الفقهية

 .٣٥١/٣ :املنتهى غاية

 .١٥٦/٤ :الكتاب مع اللباب )١٣(

 .١١٣/٨ :، املغين٣٦٤ص  :القوانني الفقهية )١٤(

 .٢٢١/٢ :، املهذب٢٥٢/٣ :، حتفة الفقهاء١٤١/٧ :البدائع )١٥(

 .وما بعدها ٢٧٧/٢، ١٢٩/٤ :، مغين احملتاج٢٢١/٢ :املهذب )١٦(
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 .٢٩٩/٤ :، الشرح الكبري٣٦٤ص  :، وانظر أيضاً القوانني الفقهية١٧١/٤ :الفروق )١٧(

  

  محمد سعيد رمضان البوطي. د: البغاة

  :وهنا مالحظة مهمة من كتاب اجلهاد للدكتور البوطي فيها مزيد من اإليضاح

على  والبغاة، فيما أمجع عليه الفقهاء، هم فئة خرجت على إمام املسلمني مبقاتلته أو مبنعه حقاً من احلقوق اليت جيب أداؤها إليه، معتمدين"
  .د توفرت هلم شوكة ومنعة وفيهم زعيم مطاعرأي اجتهادي يف تربير عملهم، وق

وهي ليست شروطًا لتربير خروجهم وعملهم يف ميزان الشرع،   .هذه الشروط الثالثة حمل اتفاق من الفقهاء لتسمية الفئة اخلارجة فئة باغية
  ..وإمنا هي شروط آلداب وقيود معينة جيب أن تلتزم ا الدولة يف قتاهلم .كما قد يظن

اآلداب والقيود أنه ال جيوز للدولة تعقب املنهزمني منهم بالقتل، إال أن يكون ازامهم صوريًا للتحيز إىل فئة هلم، وأنه ال جيوز من هذه 
وه إىل اإلجهاز على اجلريح منهم وال مصادرة أمواهلم، وإن ُأِخذوا ال جيوز أن يعاقبوا بالقتل، كما ال جيوز قتل أسراهم بل يؤدبون بالسجن وحن

  .أن يتوبوا، وال يقام عليهم القصاص يف قتل األنفس كما ال يغرمون بدفع الديات وحنوها

فأما لو خرجوا على إمام املسلمني، دون االعتماد على رأي اجتهادي له وجه ميكن قبوله ولو بوجه ضعيف، أو دون أن تكون هلم شوكة 
بل يعدون عندئذ من أهل احلرابة، وبوسع  .يء من تلك الضوابط واآلدابفليس على الدولة أن تتقيد يف مقاومتهم بش .وزعيم مطاع فيهم

  ."الدولة أن تعاملهم كمعاملتهم

  .انتهى االقتباس وميكن الرجوع إىل الكتاب ملزيد من التفصيل

إن اجتمعت هذه إذن تسمية اخلارجني على احلاكم بغاًة بعد حتقق الشروط الثالثة فيهم، ليس تربيرًا لعملهم فتجب مقاومتهم، ولكن 
  .الشروط فيهم فعلى الدولة التقيد بقيود معينة مت ذكرها عند مقاومتهم، هذه القيود غري موجودة عند مقاومتها للمحاربني
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  الحاكم على الخروج ومسألة اإلجماع،
  :التالية النقاط املوضوع هذا يف سأتناول

  .باختصار اإلمجاع تعريف •
 املخالف االجتهاد هذا من موقفنا وما الحق؟ اجتهاد ينقضه فهل اجتهادية، مسألة لىع العصور من عصر يف اإلمجاع وقع إن •

  الالحق؟
  املخالف؟ السابق الرأي من موقفنا فما وقع وإن األصل؟ يف خالفية كانت مسألة على اإلمجاع يكون أن ميكن هل •
 السلطان طاعة وجوب على أمجعوا وهل جائراً؟ كان وإن احلاكم على اخلروج حترمي على العصور من عصر يف الفقهاء أمجع هل •

  اإلمجاع؟ هذا نقل الذي ومن بالقوة؟ املتغلب
  اإلمجاع؟ هذا خمالفة على البداية يف قلناه ما تطبيق ما •
 الشروط ذه يلتزم وهل شروطاً، وضعوا وهل املخالفون قال ماذا البعض، يقول كما املسألة هذه يف اإلمجاع وجود عدم فرض على •

  بأقواهلم؟ يستدلون من
  ذلك؟ إىل يؤدي لن واآلخر وحروب، فنت إىل سيؤدي أحدمها اجتهادان هناك كان إن موقفنا ما •
 واملطبق الصاحل السلف منهج عن املدافع كان أنه أم جديداً، رأياً  سوريا يف الفتنة من موقفه يف اهللا رمحه البوطي الدكتور ابتدع هل •

  وجه؟ أفضل على له
 بدليل أو اجلويين، اإلمام لسان على نُقل ما بدليل املسألة هذه يف إمجاع ال أن قال من على اهللا رمحه البوطي الدكتور رد مباذا •

  ا؟ استدلوا اليت التارخيية احلوادث بعض

  

 حكم على العصور من عصر يف وفاته بعد والسالم الصالة عليه حممد أمة من اتهدين اتفاق هو :األصوليين اصطالح في اإلجماع
  .شرعي

 بقول عربة فال االجتهاد، أهلية لديهم تتوافر الذين اتهدين من صادراً  يكون وأن األمور، من أمر على االتفاق من فيه بد ال اإلمجاع أن أي
 الصالة عليه النيبّ  حياة حال يف ينعقد وال اتهدين، مجيع من االتفاق يكون وأن الشرعية، األحكام استنباط يف للنظر أهالً  ليس ومن العوام

 القضايا أو اللغوية األمور يف اإلمجاع على يعّول فال الفساد، أو الصحة أو احلرمة أو كالوجوب شرعي حكم على إال يكون وال والسالم،
  ...الدنيوية أو العقلية

  .سكوتياً  أو صرحياً  اإلمجاع يكون وقد .قياس أو نص من إمجاعهم يف شرعي مستند على امعون يعتمد أن منها وشرائط أركان ولإلمجاع

 صار واقعة، يف واحد حكم على العصور من عصر يف مجيعاً  اتهدين آراء اتفقت بأن املطلوب، السابق النحو على اإلمجاع انعقد فإذا
 ملخالفته جمال ال قطعياً  حكماً  أصبح الشرعي احلكم ألن ينقضوه؛ أن تال عصر ألهل وليس خمالفته، جتوز وال االتباع واجب ملزماً  احلكم

  .والسنة كالقرآن اليقني، سبيل على به املراد وثبت لنسخه، وال

  )واختصار بتصّرف -  الفقه أصول يف الوجيز - الزحيلي وهبة الدكتور عن(
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 عليها وإمجاعهم هذا اتفاقهم فيصبح ،عليها الحق عصر مجتهدو يتفق ثم قبل من خالفية كانت مسألة في ينعقد قد اإلمجاع إذن
  .به يعتدّ  ال فإنه قبله أو اإلمجاع بعد خمالف اجتهاد وجد فإن هذا، بعد نقضه أو خمالفته جتوز ال شرعياً  حكماً 

 توافرت ممن إال يكون ال اإلمجاع أن كما .البعض يفهم كما املسألة هذه على العصور مجيع يف اتهدين مجيع إمجاع اإلمجاع يعين وال
  .العلم طلبة حىت وال الناس من العامة فعل أو بقول عربة فال ،معروفة وهي المجتهد صفات لديهم

 أيضاً  كذلك وهو العسقالين حجر ابن اإلمام وعن وصدقاً  وورعاً  فقهاً  املسلمني علماء أكثر من وهو النووي اإلمام عن سابقاً  نقلت وقد
 السلطان طاعة وجوب وعلى للدماء، وسفك فنت من ذلك يف ملا جائراً  كان ولو احلاكم على اخلروج حترمي على إمجاعاً  هناك أن قالوا أم

 لإلمام مسلم صحيح شرح راجع( .الدمهاء وتسكني الدماء حقن من ذلك يف ملا عليه اخلروج من خري طاعته وأن معه واجلهاد املتغلب
  .)حجر ابن لإلمام البخاري صحيح شرح يف الباري وفتح النووي

 استدل الذي القرضاوي للدكتور ١٠٦٢ صفحة اجلهاد فقه كتاب من أنقله( مسلم صحيح على شرحه يف النووي اإلمام قاله ما هنا وأنقل
  :قال ،)ذكرها جداً  كثرية أدلة مع احلاكم، على اخلروج حترمي يف العنف مجاعات على به

 واحملدثني الفقهاء من السنة أهل مجاهري وقال ،وحرب فتنة عليه ترتتب أن إال خلعه جيب :بعضهم قال فسق اخلليفة على طرأ لو"
 يف الواردة لألحاديث ؛وختويفه وعظه جيب بل ،بذلك عليه اخلروج جيوز وال خيلع وال ،احلقوق وتعطيل والظلم بالفسق ينعزل ال :واملتكلمني

 بين على املدينة وأهل الزبري وابن احلسن بقيام هذا بعضهم عليه رد وقد ،اإلمجاع هذا يف جماهد بن بكر أبو ادعى وقد :القاضي قال .ذلك
 أئمة يف "أهله األمر ننازع أال" :قوله القائل هذا وتأول ،األشعث ابن مع احلجاج على األول والصدر التابعني من عظيمة مجاعة وبقيام ،أمية

 هذا إن :وقيل :القاضي قال ،الكفر من وظاهر الشرع من غري ملا بل ،الفسق مبجرد ليس احلجاج على قيامهم أن :اجلمهور وحجة ،العدل
  ."أعلم واهللا .عليهم اخلروج منع على اإلمجاع حصل مث أوالً  كان اخلالف

   

 ا اخلاصة واألدلة األحاديث أن مع كهذه مسألة يف اإلمجاع ينفي أن حياول مث ما أحد يأيت أن يعنيين ال النووي، اإلمام قاله الذي هذا بعد
 كل والعجب .جائراً  كان ولو احلاكم على اخلروج بتحرمي قالوا اتهدين من عظيمة مجهرة أن هؤالء يعرتف أن ويكفي وصرحية، واضحة
   !! اإلمجاع خرق الذي هو جائراً  كان ولو احلاكم على اخلروج بتحرمي يقول من أن يّدعي ممن العجب

 بقول أخذنا إن اإلخوة هؤالء فليعذرنا إذن هذا، سأفرض يبالغ، كان )وغريه( النووي اإلمام وأن إمجاع املسألة يف ليس أنه سأفرض هذا مع
 )اإلمجاع فيه حصل الذي العصر أنه قيل الذي العصر يف فعالً  هؤالء كان إن( الباقني وقول الفعل، هذا حّرموا الذين اتهدين من األكثرية
 تارة فيتهموم القول ذا أخذوا الذين العلماء عن ألسنتهم وليكّفوا فليعذرونا أعاله، ذُكر كما فنت يف تسبب إن أيضاً  اخلروج حّرموا الذين

  .مجيعهم نقل مل إن األمة، جمتهدي أكثر إىل مباشرة سيوجه االام هذا ألن بالتالعب، أخرى وتارة باجلهل وتارة باملداهنة

 والرأي فنت، إىل سيؤدي االجتهاديني الرأيني أحد خالف، ما مسألة يف ُوجد لو :وليسألوها أوالً  أنفسهم يراجعوا أن عليهم أن أقول بل
 عدم اشرتطوا اخلروج جبواز قالوا الذين فحىت فرضنا، كما اخلالف وجد إن هذا ؟! نأخذ أن علينا الرأيني فأي ذلك، إىل يؤدي ال اآلخر

  .!! بعد يتحقق مل الشرط هذا أن أم الشرط، هذا اإلخوة هؤالء يغفل ملاذا أدري وال وحروب بفنت التسبب

 أياً  شرعي حكم ذاته حبد وهذا اجتهاديان، القولني أن طاملا بفنت يتسبب ال الذي بالقول األخذ الواجب أن وجييب إال عاقل يوجد ال طبعاً 
  .املسألة كانت
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  :قال املوضوع، ذا املتعلقة األسئلة أحد على اهللا رمحه البوطي الدكتور جواب هذا حال، كل على

 الالحقة االجتهادات بطلت اإلمجاع وقع وإذا اجلويين عن التفتازاين سعد نقله الذي االجتهاد من أسبق النووي اإلمام أكده الذي اإلمجاع"
 مسلم رواه فيما صح وقد .باالتفاق باطالً  االجتهاد ذلك يكون اهللا، رسول كالم من الثابت الصحيح ناقض إذا االجتهاد أن على .املخالفة
 قلوب قلوم رجال فيهم وسيقوم بسنيت، يستنون وال داييت يهتدون ال أئمة بعدي يكون( :قال اهللا رسول أن حذيفة حديث من وغريه

 ظهرك ضرب وإن لألمري وتطيع تسمع( :قال )ذلك؟ أدركنا إن اهللا رسول يا نصنع كيف( :فقلت :حذيفة قال )إنس جثمان يف شياطني
 ما على أكد بل اجلويين، عن النقل هذا وغريه الوسيط كتاب يف جند ومل للجويين، تلميذ الغزايل اإلمام أن على )وأطع فامسع مالك وأخذ
  ."عنه متأخر النووي بأن العلم مع النووي، نقله

  :قال التارخيية، احلوادث ببعض مستدلني احلاكم على اخلروج بتحرمي كله احلكم أنكروا رمبا أو اإلمجاع أنكروا من على الرد يف قاله ما وهذا

 من أحد يقل ومل .احلكم له استقر الذي احلاكم على اخلروج نوع من ليس يزيد، على وغريهم عباس وابن الزبري وابن احلسني خروج إن"
 الغلبة، له تستقر أن وقبل الشرعية البيعة له تتم أن قبل عليه خرجوا إمنا يزيد، على خرجوا الذين أن الثابت من بل .ذلك الفقهاء أو املؤرخني

 أهل من وفئات العراق أهل وسائر احلجاز أهل مجيع ولكن له، بالبيعة وفاته قبل الناس والده أوصى قد وكان بيعته، إىل الناس دعا أنه ذلك
 بل إمامته، الناس يف استقرت إمام على خروجاً  موقفهم يكن مل إذن .أمساءهم ذكرت الذين هؤالء مقدمتهم يف وكان مبايعته، رفضوا الشام
  .يسري الثقافة من زاد له مثقف أي هذا يعلم .له مبايعتهم إىل الناس دعوته يدي بني له، البيعة عدم أو البيعة يف حقهم ميارسون كانوا

 يف معروفة شرعية وشروط قيود وللبغي الفقهاء، قرر كما البغي نوع من خروجه كان فقد مروان، بن امللك عبد على األشعث ابن خروج أما
 أي وراءه الكامنة واخلطط والتسقيط والسب التجريح وهتافات املسريات إىل الناس خروج وبني بينه وليس لذلك املخصص الفقهي الباب
  ."شبه أو عالقة

 ودعمها حتريضها يتم داخلية بأدوات املتهودة املسيحية من معلنة خارجية حرب هو سوريا يف اليوم جيري ما أن متجاهالً  هذا أقول أخرياً،
 ثورة فعالً  هو جيري ما أن وافرتضت هذا كل جتاهلت نعم للنقاش، قابالً  وليس واضحاً  هذا أصبح وقد وسياسياً، وعسكرياً  وإعالمياً  مادياً 
  .للحرية وطلباً  الظلم على

 اهللا رمحه البوطي للدكتور اجلهاد دروس سلسلة تابع :أقول احلل، عن سأل إن اجلهاد، ويريد اإلسالم على فعالً  يتحّرق سائل سأل فإن
   .شافية إجابة ففيها النصر، يأيت وكيف اجلهاد، يكون كيف لتعرف
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    القرضاوي يوسف .د - الحكام على الخروج فقه في الخلل
 البالد يف املعاصرين احلكام على اخلروج وجوب يرون أم يف يتمثل فهو :احلكام على اخلروج فقه يف العنف مجاعات عند اخللل يقع

 على أنفسهم فرضوا قد داموا وما اهللا، إىل الدعاة يعادون داموا وما اهللا، أعداء يوالون داموا وما اهللا، أنزل مبا حيكمون ال داموا ما اإلسالمية،
  .واختيارها رضاها بغري شعوم

 باليد أو بالقوة املنكر وتغيري الظلمة، مقاومة ووجوب املنكر، عن والنهي باملعروف األمر وفرضية الدين، يف النصيحة واجب كان هنا ومن
ن
َ
 املسلمني بالد وتطهري - الكفرة أو - الظلمة احلكام هؤالء على اخلروج توجب كلها والسنة، القرآن عمومات من ذلك وغري استطاع، مل

َنةً  َواتـُقوا{ :تعاىل قال كما ،مجيعاً  الناس نقمتهم تعم  ال حىت وفسادهم، شرهم من   .]٢٥:األنفال[} َخاصةً  ِمْنُكمْ  ظََلُموا الِذينَ  ُتِصيَنب  ال ِفتـْ

  .]١["عنده من بعقاب اهللا يعمهم أن أوشك :يديه على يأخذوا ومل الظامل رأوا إذا الناس إن" :وسلم عليه اهللا صلى النيب وقال

  األئمة جور على الصبر

 ام يطالبون الذين من بأين :هنا حديثي أبدأ أن وأودقوا أن املسلمني حكلوا وال احلياة، جوانب مجيع يف اهللا شرع يطبويأخذوا بعضه يعط 
نَـُهمْ  اْحُكمْ  َوأَنِ { :تعاىل قال كما بعضه، } إِلَْيكَ  اللهُ  أَنـَْزلَ  َما بـَْعضِ  َعنْ  يـَْفِتُنوكَ  أَنْ  َواْحَذْرُهمْ  أَْهَواَءُهمْ  تـَتِبعْ  َوال اللهُ  أَنـَْزلَ  ِمبَا بـَيـْ

  .]٨٥:البقرة[} بِبَـْعضٍ  َوَتْكُفُرونَ  اْلِكَتابِ  بِبَـْعضِ  أَفـَتُـْؤِمُنونَ { :بقوله تعاىل اهللا قرعهم الذين إسرائيل، كبين يكونوا وال .]٤٩:املائدة[

 لشريعة شىت  خمالفات هناك بل ،والمؤمنون ورسوله اهللا عنه يرضى وضع :اإلسالمية األقطار معظم في الحكم وضع أن أرى وال
 العدل جماالت :وخصوصاً  .وغريها والثقافة، والسياسة، واالقتصاد، االجتماع، يف :عليها السكوت جيوز ال عدة، جماالت يف :اإلسالم
 املخالفات هذه أن نعرتف كنا وإن! اإلنسان بين من واملسحوقة الضعيفة الفئات سيما وال اإلنسان، وحقوق العامة، واحلريات والشورى
 والدعوة بالنصح - استطعنا ما - إصالحها على نعمل أن :علينا يوجب وهذا .آخر إىل بلد من وكيفها كمها يف متفاوتة :الشرعية

 الصالحة الشرعية البدائل وتقديم أحسن، هي بالتي والجدال والحكمة، بالرفق :المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر واإلرشاد،
 الفتن من بدالً  السلمي، التغيير إلى الحكام لتسوق وتجميعها وتربيتها، الشعوب وتوعية القائمة، المحرمات بدل المعاصر، للتطبيق

  .المسلحة والمصادمات

 :شرعية وفريضة ديين، واجب هذا أن بدعوى ،المادية بالقوة الحكام على والخروج السالح، حمل في العنف جماعات نخالف ولكنا
  .نظرهم وِجهة تؤيد واعتبارات أدلة من ذكروه ملا

 ،والمْطلقات العمومات باب في يدخل النصوص، من هنا ذكروه الذي أن وهو مهم، أمر عن - العنف مجاعات من - هؤالء غفل فقد
 بأخذ األفراد حقوق على جاروا وإن األمراء، ومظالم األئمة، َجور على بالصبر تأمر جاءت أخرى، نصوص قيدتها أو خصصتها التي

 الدولة، واستقرار األمة وحدة على لإلبقاء إال ذلك وما .برهان اهللا من فيه عندنا بواح كفر منهم يظهر لم ما الظهر، وضرب المال،
 وقد .رتقها يصعب فتوق تفتق وأن تسد، ال فتن أبواب تفتح أن من والخشية واألموال، األرواح وسالمة الدماء، حقن على والحرص
 مل وإن ،خمالفاً  يرونه ما بكل  :الشرعي السلطان على باخلروج احلماس، وأهل الورع أهل يسارع ال حىت اجلانب، هذا يف األحاديث شددت

  .الدين يف القطعيات أو الضروريات من يكن

 باإلخفاق، وباءت النجاح، لها يقدر لم والحكام، األمراء على )المسلحة الخروجات( أن :وحديثاً  قديماً  الحافل التاريخ أثبت ولقد
  .طائل غير في الدماء وسفك األمن، وزعزعة واالضطراب، الفتن إال شيئاً  ورائها من األمة تكسب ولم ندر، ما إال
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  الواردة األحاديث في نظرة

  :عنوان حتت، )األوطار نيل( يف الشوكاين وشرحها )األخبار منتقى( صاحب ذكرها اليت األحاديث، على سريعة نظرة نلقي أن وحسبنا

  )السيف إقامة عن والكف قتاهلم وترك األئمة جور على الصرب باب(

 فمات شرباً  اجلماعة فارق َمن فإنه فليصرب، :يكرهه شيئاً  أمريه من رأى َمن" :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال عباس؛ ابن عن
  .]٢["جاهلية فميتته

 متفق "جاهلية ميتة مات إال :عليه فمات شرباً  السلطان من خرج الناس من أحد ليس فإنه عليه، فليصرب شيئا :أمريه من كره َمن" :لفظ ويف
  .]٣[عليه

 ال وإنه :نيب خلفه نيب هلك كلما األنبياء، تسوسهم إسرائيل بنو كانت" :قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنه، اهللا رضي هريرة أيب وعن
 عما سائلهم اهللا فإن حقهم، أعطوهم مث فاألول، األول ببيعة ُفوا" :قال تأمرنا؟ فما :قالوا ".فيكثرون خلفاء وسيكون بعدي، نيب

  .]٤[عليه متفق ".اسرتعاهم

 عقد حل  يف السعى :باملفارقة املراد :َمجرة أيب ابن قال .وحماربته السلطان معصية عن كناية ":شربا اجلماعة فارق َمن" :قوله( :الشوكاين قال
  .حق  بغري الدماء سفك إىل يؤول ذلك يف األخذ ألن الشرب، مبقدار عنها فكىن  شيء، بأدىن ولو األمري لذلك حصلت اليت البيعة

 وال اهللا لقي :اهللا طاعة من اً يد خلع َمن" :عمر ابن حديث من له، أخرى ويف "جاهلية ميتة فميتته" :ملسلم رواية ويف "جاهلية فميتته" :قوله
  .]٥["اجلاهلية ميتة مات :بيعة عنقه يف وليس مات وَمن له، ُحجة

 وليس ذلك، يعرفون ال كانوا ألم مطاع، إمام له وليس ضالل، على اجلاهلية أهل كموت :املوت يف حاله يكون أن :اجلاهلية بامليتة واملراد
 أو ،جاهلياً  يكن مل وإن اجلاهلي، موت مثل ميوت أنه ومعناه ظاهره؛ على التشبيه يكون أن وحيتمل .عاصياً  ميوت بل ،كافراً  ميوت أنه املراد
 وصححه؛ حبان وابن خزمية وابن الرتمذي أخرجه ما :التشبيه باجلاهلية املراد أن ويؤيد .مراد غري فظاهره .والتنفري الزجر مورد ورد ذلك أن
  .]٦["عنقه من اإلسالم رِبقة خلع فكأمنا :شرباً  اجلماعة فارق َمن" :وفيه طويل، حديث من األشعري، احلارث بن احلارث حديث من

 اآلخر لإلمام المبايعة لهم يجوز وال األول، مث األول اإلمام ببيعة الوفاء الرعية على جيب أنه على دليل فيه ":فاألول األول ببيعة ُفوا" :قوله
 يعم، أو م خيتص  كان سواء وقبضه، به املطالبة هلم الذي حقهم، األمراء إىل ادفعوا أي ":حقهم أعطوهم مث" :قوله .األول موت قبل

  .اجلهاد إىل كاخلروج :األنفس ويف كالزكاة، :املال يف الواجبة احلقوق من وذلك

 عليهم وتصلون وحيبونكم، حتبوم الذين :أئمتكم خيار" :يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعتُ  :قال األشجعي مالك بن عوف وعن
 ذلك؟ عند ننابذهم أفال اهللا، رسول يا :قلنا :قال ".ويلعنونكم وتلعنوم ويبغضونكم، تبغضوم الذين :أئمتكم وشرار عليكم، ويصلون

 من يداً  ينزعن  وال اهللا، معصية من يأيت ما فليكره اهللا، معصية من شيئاً  يأيت فرآه والٍ  عليه َوِيل  َمن أال الصالة، فيكم أقاموا ما ال،" :قال
استدل الدكتور القرضاوي ذا احلديث مرة أخرى على عكس هذا املعىن بعد أن أسقط منه اجلزء األخري  :قلت( .]٧[مسلم رواه ".طاعة

!!(  

 فيكم وسيقوم يت،بسن يستنون وال ديي، يهتدون ال أئمة بعدي يكون" :قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن :الَيَمان بن حذيفة وعن
 ُضِرب وإن وتطيع، تسمع" :قال ذلك؟ أدركتُ  إن! اهللا رسول يا أصنع كيف :قلتُ  :قال ".إنس جثمان يف الشياطني قلوب قلوم رجال
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هذا احلديث الذي ضعفه الدكتور القرضاوي على قناة اجلزيرة، وهو  :قلت( .]٨[ومسلم أمحد رواه ."وأطع فاسمع مالك، وُأِخذ ظهرك،
  )!!يستدل به هنا على أنه حديث صحيح 

 يشق  أن :يريد - واحد رجل على - مجيع وأمرُكم أتاكم َمن" :يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعتُ  :قال األشجعي َعرَفَجة وعن
  .]٩[ومسلم أمحد واهر  ".فاقتلوه :مجاعتكم يفرق أو عصاكم،

 علينا، وأثرة ويسرنا، وعسرنا ومكرهنا، منشطنا يف :والطاعة السمع على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بايعنا" :قال الصامت بن ُعبادة وعن
  .]١٠[عليه متفق ".برهان اهللا من فيه عندكم ،بـََواحاً  كفراً  تروا أن إال :أهله األمر ننازع ال وأن

 وبعضها .الزكاة كتاب يف اجلائر، السلطان إىل بالدفع املال رب  براءة باب يف تقدم بعضها هذه، غري أحاديث الباب ويف :الشوكاين قال
 حىت عنقه من اإلسالم رِبقة خلع فقد اجلماعة، من خرج َمن" :بلفظ احلاكم عند عمر ابن حديث ذلك من .الكتاب هذا غري يف مذكور
 حديث من :احلاكم ورواه األشعري، احلارث بن احلارث عن .]١١["جاهلية ميتة ميتته فإن :مجاعة إمام عليه وليس مات وَمن يراجعه،
  .]١٣[عباس ابن حديث من :والبزار ،]١٢[أيضاً  معاوية

  .]١٤["جاهلية فميتته فمات، اجلماعة وفارق الطاعة، من خرج َمن" :بلفظ هريرة أيب حديث من مسلم، وأخرج

  .]١٥[قصة وفيه عمر ابن عن حنوه، مسلم أيضاً  وأخرج

 ابن حديث من أيضاً  وأخرجاه ،]١٦["منا فليس السالح علينا محل َمن" :بلفظ األشعري موسى أيب حديث من الشيخان، وأخرج
  .]١٩[األكوع بن وسلمة ،]١٨[هريرة أيب حديث من مسلم وأخرجه ،]١٧[عمر

  .]٢٠["عنقه من اإلسالم رِبقة خلع فقد شرب قدر اجلماعة فارق َمن" :ذر أيب حديث من واحلاكم، داود وأبو أمحد وأخرج

  .]٢١["تعاىل اهللا كتاب فيكم أقام ما :زبيبة رأسه حبشي، عبد عليكم اسُتعمل وإن وأطيعوا، امسعوا" :أنس حديث من البخاري، وأخرج

 يعصِ  وَمن أطاعين، فقد األمري يِطع وَمن اهللا، عصى فقد عصاين ومن اهللا، أطاع فقد أطاعين َمن" :هريرة أيب حديث من الشيخان، وأخرج
  .]٢٢["عصاين فقد األمري

 :مبعصية أُِمر فإن مبعصية، يؤمر أن إال وكره، أحب  فيما والطاعة السمع :املسلم املرء على" :عمر ابن حديث من وغريمها، الشيخان وأخرج
  .]٢٣["طاعة وال مسع فال

 لكم، ويدعون هلم وتدعون وحيبونكم، حتبوم الذين :خيارهم وشرارهم؟ أمرائكم خبري أخربكم أال" :عمر ابن حديث من الرتمذي، وأخرج
  .]٢٤["ويلعنونكم وتلعنوم ويبغضونكم، تبغضوم الذين :أمرائكم وشرار

  .]٢٥["تعاىل اهللا أهانه :األرض يف اهللا سلطان أهان َمن" :بكرة أيب حديث من الرتمذي، وأخرج

  .منها طرف وهذا كثرية، الباب هذا يف واألحاديث

 وداعياً  لديهم، وحمبوباً  للرعية اً حمبّ  األئمة من كان َمن وأن هلم، والدعاء األئمة، حمبة مشروعية على دليل فيه ":إخل ... أئمتكم خيار" :وقوله
 إذا ألنه وذلك شرارهم، من فهو ويسبونه، يسبهم عندهم، مبغوضاً  لرعيته باغضاً  كان وَمن األئمة، خيار من فهو منهم، له اً ومدعوّ  هلم

 والثناء والطاعة احملبة إىل القول وحسن بالعدل تسبب الذي هو كان فلما عليه، وأثنوا له وانقادوا أطاعوه :هلم القول وأحسن فيهم عدل
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 شرار من كان :فيه منهم القالة وسوء له معصيتهم إىل :للرعية والشتم باَجلور أيضاً  يتسبب الذي هو كان وملا األئمة، خيار من كان :منهم
  .األئمة

 مبفهمومه ذلك ويدل  للصالة، مقيمني كانوا مهما بالسيف األئمة منابذة جيوز ال :أنه على دليل فيه ":الصالة فيكم أقاموا ما ال،" :قوله
  .البواح الكفر ظهور عند إال املنابذة، جتوز ال أا على دليل فيه املذكور، الصامت بن ُعبادة وحديث .للصالة تركهم عند املنابذة جواز على

 كفاه :املعاصي من السلطان يفعله ما بقلبه كره َمن أن على دليل فيه ":طاعة من يداً  ينزعن  وال اهللا، معصية من يأيت ما فليكره" :قوله
ه منكراً  منكم رأى َمن" :الصحيح ويف .عليه زيادة عليه جيب وال ذلك، وميكن ،"فبقلبه يستطع مل فإن فبلسانه، يستطع مل فإن بيده، فليغري 
 في لما ،منكراً  فعلوا إذا باألمراء اً خمتصّ  جيعل أن وميكن واللسان، باليد التغيري على القدرة عدم على :معناه يف ورد وما الباب، حديث محل

 عليهم المنكر إنكار في ألن بالقلب؛ الكراهة مجرد عليهم اإلنكار في فكفى ومنابذتهم، معصيتهم تحريم من :الصحيحة األحاديث
  .بالسيف المنابذة إلى وسيلة ذلك كان وربما بالعصيان، تظاهراً  :واللسان باليد

ثلثة وسكون اجليم بضم "إنس ُجْثمان يف" :قوله
ُ
  .اإلنس كأجسام وأجسام الشياطني كقلوب قلوب هلم أي :امل

 الرعية ضرب إىل واَجلور العسف يف بلغوا وإن األمراء، طاعة وجوب على دليل فيه ":وأطع فامسع :مالك وُأخذ ظهرك، ُضرب وإن" :قوله
 :وقوله .]١٩٤:البقرة[} َعَلْيُكمْ  اْعَتَدى َما ِمبِْثلِ  َعَلْيهِ  فَاْعَتُدوا َعَلْيُكمْ  اْعَتَدى َفَمنِ { :تعاىل قوله لعموم مخصصاً  هذا فيكون أمواهلم، وأخذ

  .]٤٠:الشورى[} ِمثْـُلَها َسيَئةٌ  َسيَئةٍ  َوَجزَاءُ {

ن طاعتهم أن :واملراد ":علينا وأثـََرة" :قوله
َ
  .حقهم منعوهم ولو الطاعة عليهم بل حقوقهم، إيصاهلم على تتوقف ال عليهم، يتوىل  مل

 بل الظن، بذلك تعمل فال ،"اً حقّ  األمر يف لك أن رأيتَ  وإن" :رواية يف أمحد زاد واإلمارة، امللك أي ":أهله األمر ننازع ال وأن" :قوله
  .الطاعة عن خروج بغير إليك يصل أن إلى وأطع، اسمع

 اخلروج جيوز ال أنه :ومقتضاه ،التأويل يحتمل ال صريح خبر أو آية نص  أي ":برهان اهللا من فيه عندكم ،بـََواحاً  كفراً  تروا أن إال" :قوله
  .التأويل حيتمل فعلهم دام ما عليهم

 حمققاً  منكراً  منهم تروا أن إال عليهم تعرتضوا وال واليتهم، يف األمور والة تنازعوا ال :احلديث ومعىن املعصية، هنا بالكفر املراد( :النووي قال
 بإجماع فحرام :وقتالهم عليهم الخروج وأما كنتم، حيثما باحلق  وقولوا عليهم، فأنكروا :ذلك رأيتم فإذا اإلسالم، قواعد من تعلمونه

  .ظالمين فسقة كانوا وإن المسلمين،

 الفقه كتب يف - املذكور الوجه وأما بالفسق، السلطان ينعزل ال أنه السنة أهل وأمجع ذكرتُه، ما مبعىن األحاديث تظاهرت وقد :النووي قال
 اخلروج وحترمي انعزاله عدم وسبب :العلماء قال .لإلمجاع خمالف قائله، من فغلط :أيضاً  املعتزلة عن وُحكي ينعزل، أنه :أصحابنا لبعض -

  .بقائه في منها أكثر :عزله في المفسدة فتكون البين، ذات وفساد الدماء، وإراقة الفتن، من ذلك على يترتب ما :عليه

 الصلوات إقامة ترك لو وكذا :قال انعزل، :الكفر عليه طرأ لو أنه وعلى لكافر، تنعقد ال اإلمامة أن العلماء أمجع :عياض القاضي قال
 فلو :القاضي قال .متأول ألنه له؛ وتستدام له تنعقد :البصريني بعض وقال :قال املبتدع، - مجهورهم عند - وكذلك :قال .إليها والدعاء

 إمام ونصب وخلعه عليه، القيام املسلمني على ووجب طاعته، وسقطت الوالية، حكم عن خرج :بدعة أو للشرع، وتغيري كفر عليه طرأ
 فإن عليه، القدرة ظنوا إذا إال املبتدع يف جيب وال الكافر، خبلع القيام عليهم وجب لطائفة إال ذلك يقع مل فإن ذلك، أمكنهم ما عادل
  .بدينه ويفرّ  غريها، إىل أرضه عن املسلم وليهاجر القيام، جيب مل :العجز حتققوا
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   .وحرب فتنة عليه تترتب أن إال خلعه جيب :بعضهم قال فسق، اخلليفة على طرأ فلو ابتداء، لفاسق تنعقد وال :قال

 عليه الخروج يجوز وال ُيخلع وال احلقوق، وتعطيل والظلم بالفسق ينعزل ال :واملتكلمني واحملدثني، الفقهاء، من السنة، أهل مجاهري وقال
 عليه رد  وقد اإلمجاع، هذا يف جماهد بن بكر أبو ادعى وقد :القاضي قال ذلك، يف الواردة لألحاديث وختويفه؛ وعظه جيب بل ،بذلك

 ابن مع احلجاج على - األول والصدر التابعني من - عظيمة مجاعة وبقيام أمية، بين على املدينة وأهل الزبري وابن احلسني بقيام :هذا بعضهم
 ملا بل الفسق، رد ليس احلجاج على قيامهم أن :اجلمهور وُحجة .العدل أئمة يف ،"أهله األمر ننازع أال" :قوله القائل هذا وتأول األشعث،

 واهللا .عليهم اخلروج منع على اإلمجاع حصل مث أوًال، كان اخلالف هذا إن :وقيل :القاضي قال الكفر، من وظاهر الشرع، من غري 
  .]٢٦[)أعلم

 ما على املعصية رواية ومحل الكفر، ارتكب إذا إال الوالية يف يقدح مبا ينازعه فال - الوالية يف - املنازعة كانت إذا( :الفتح يف احلافظ ونقل
 عنف، بغري له احلق  تثبيت إىل ويتوصل برفق، عليه ينكر بأن املعصية يف نازعه :الوالية يف يقدح مل فإذا الوالية، عدا فيما املنازعة كانت إذا

 قادراً  كان إذا ذلك وحمل.  

 وإال، وجب، :ظلم وال فتنة بغري خلعه على قدر إن أنه :اَجلور أمراء يف العلماء عليه الذي :قال الداودي عن التني ابن ونقل :احلافظ قال
 عليه، اخلروج جواز يف فاختلفوا ،عدالً  كان أن بعد َجوراً  أحدث فإن ابتداء، لفاسق الوالية عقد جيوز ال :بعضهم وعن .الصرب :فالواجب
  .عليه اخلروج فيجب ،يكفر أن إال المنع :والصحيح

  .جار ولو السلطان، على الخروج ترك في ُحجة - الباب أول يف -  املذكور عباس ابن حديث إن :بطال ابن قال

 حقن من ذلك يف ملا عليه، اخلروج من خري طاعته وأن معه، واجلهاد املتغلب السلطان طاعة وجوب على :الفقهاء أمجع وقد :الفتح يف قال
ن جماهدته جتب بل ذلك؛ يف طاعته جتوز فال الصريح، الكفر السلطان من وقع إذا إال ذلك من يستثنوا ومل الدمهاء، وتسكني الدماء،

َ
 قدر مل

  .انتهى] ٢٧[)احلديث يف كما عليها

 والسنة الكتاب من بعمومات بالقتال، ومكافحتهم بالسيف، ومنابذم الظلمة، على اخلروج بوجوب القائلون استدل  وقد :الشوكاين قال
 من أخص  :وذكرناها الباب هذا يف املصنف ذكرها اليت األحاديث أن :ريب وال شك  وال ،المنكر عن والنهي بالمعروف األمر وجوب في
 من خرج َمن على حيط  أن :ملسلم ينبغي ال ولكنه السنة، بعلم أََنَسة له من ذلك يعرف كما املعىن، متواترة وهي ،مطلقاً  العمومات تلك

 ممن مجاعة من اهللا رسول لسنة وأطوع هللا أتقى وهم منهم، باجتهاد ذلك فعلوا فإم اَجلور، أئمة على - وغريهم العرتة من - الصاحل السلف
 احلسني بأن حكموا حىت الباب، أحاديث على اجلمود يف وافقهم وَمن كالكرامية العلم أهل بعض أفرط ولقد .العلم أهل من بعدهم جاء

 منها تقعشر  مقاالت من العجب هللا فيا معاوية، بن يزيد املطهرة الشريعة حلرم اهلاتك السكري اخلمري على باغٍ  :وأرضاه عنه اهللا رضي السبط
  .انتهى] ٢٨[)جلمود كل  مساعها من ويتصدع اجللود،

  تخريج األحاديث

  .خترجيه سبق -]١[

  .خترجيه سبق -]٢[

  .خترجيه سبق -]٣[
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٥٢ 

 

 يف ماجه وابن، )٧٩٦٠( املسند يف أمحد رواه كما،  )١٨٤٢( اإلمارة يف ومسلم، )٣٤٥٥( األنبياء يف البخاري رواه :عليه متفق -]٤[
  .)٢٨٧١( اجلهاد

  .)٨/١٥٦( البغي أهل قتال كتاب الكربى يف والبيهقي، )١٨٥١( اإلمارة يف مسلم رواه -]٥[

 هذا :وقال )٢٨٦٣( األمثال يف والرتمذي حسن، إسناد وهذا صحيح حديث :خمرجوه وقال، )١٧٨٠٠( املسند يف أمحد رواه -]٦[
 وصححه )١/٥٨٢( الصوم يف واحلاكم )١٤/١٢٤( التاريخ يف حبان وابن )٣/١٩٥( الصيام يف خزمية وابن غريب، صحيح حسن حديث
  .)١٧٢٤( اجلامع صحيح يف األلباين

  .مالك بن عوف عن، )٢٣٩٨١( املسند يف وأمحد، )١٨٥٥( اإلمارة يف مسلم رواه -]٧[

 الفنت يف داود وأبو، )٢٣٤٢٥( املسند يف أمحد رواه كما،  )٤/٥٤٧( واملالحم الفنت يف واحلاكم، )١٨٤٧( اإلمارة يف مسلم رواه -]٨[
)٤٢٤٤(.  

  .أمحد يف أجده ومل، )١٧/١٤٤( الكبري يف والطرباين، )١٨٥٢( اإلمارة يف مسلم رواه -]٩[

  .خترجيه سبق -]١٠[

   .الذهيب ووافقه الشيخني، شرط على وصححه، )١/١٥٠( اإلميان يف احلاكم رواه -]١١[

، )١/٢٠٥( العلم يف احلاكم رواه ".النار دخل شربا اجلماعة فارق َمن" :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال معاوية عن -]١٢[
   .والذهيب هو عنه وسكت

 مات ومن عنقه من اإلسالم رِبقة خلع فقد شرب قيد املسلمني فارق َمن" :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال عباس بن عن -]١٣[
 وفيه األوسط يف والطرباين البزار رواه :الزوائد جممع يف اهليثمي وقال، )٣/٣٦١( األوسط يف الطرباين رواه ".جاهلية فميتته إمام عليه ليس
  .)٥/٤٠٤( ضعيف وهو دعلج بن خليد

  .)١٨٤٨( اإلمارة يف مسلم رواه -]١٤[

 أليب اطرحوا :فقال معاوية بن يزيد زمن كان ما احلَرة أمر من كان حني مطيع بن اهللا عبد إىل عمر بن اهللا عبد جاء خترجيه، سبق -]١٥[
 صلى اهللا رسول مسعتُ  يقوله، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعتُ  حديثا، ألحدثك أتيُتك ألجلس آتك مل إين :فقال .وسادة عبدالرمحن

  ."... طاعة من يدا خلع َمن" :يقول وسلم عليه اهللا

،  )٢٥٧٧( ماجه وابن، )١٤٥٩( الرتمذي رواه كما،  )١٠٠( اإلميان يف ومسلم، )٧٠٧١( الفنت يف البخاري رواه :عليه متفق -]١٦[
   .احلدود يف كالمها

 حترمي يف والنسائي، )٤٤٦٧( املسند يف أمحد رواه كما،  )٩٨( اإلميان يف ومسلم، )٧٠٧٠( الفنت يف البخاري رواه :عليه متفق -]١٧[
  .)٤١٠٠( الدم

  .)٢٥٧٥( احلدود يف ماجه وابن، )٨٣٥٩( املسند يف أمحد، )١٠١( اإلميان يف مسلم رواه -]١٨[
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٥٣ 

 

 سل  َمن" :قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن األكوع، بن سلمة عن، )١٦٥٠٠( املسند يف وأمحد، )٩٩( اإلميان يف مسلم رواه -]١٩[
   ".منا فليس السيف علينا

  .خترجيه سبق -]٢٠[

  .أنس عن، )٢٨٦٠( اجلهاد يف ماجه وابن، )١٢١٢٦( املسند يف وأمحد، )٧١٤٢( األحكام يف البخاري رواه -]٢١[

  .خترجيه سبق -]٢٢[

   .خترجيه سبق -]٢٣[

   .خترجيه سبق -]٢٤[

 غريب، حسن حديث :وقال، )٢٢٢٤( الفنت يف والرتمذي ضعيف، إسناده :خمرجوه وقال، )٢٠٤٣٣( املسند يف أمحد رواه -]٢٥[
، )١٨١٢( الرتمذي صحيح يف األلباين وصححه، )٨/١٦٣( البغي أهل قتال كتاب الكربى يف والبيهقي، )١/١٢١( املسند يف والطيالسي

   .بكرة أيب عن

   .)٤/٥٠٧( النووي بشرح مسلم صحيح -]٢٦[

  .)٢٩٦ ،١٦/٢٩٥( الباري فتح -]٢٧[

   .األزهرية الكليات مكتبة طبعة .)٩/٤٠( األوطار نيل -]٢٨[
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٥٤ 

 

  القرضاوي يوسف .د - العنف جماعات فقه في نظرات
 وجهته له خاص لفقه ومثرة اجلماعات، هذه تتبناها معينة لفلسفة إفراز هو إمنا لإلسالم، تنسب اليت اجلماعات بعض متارسه الذي العنف إن

  .الناس من الفئة هذه إليها تستند اليت وأدلته ومفاهيمه

 باألدلة وتسنده لنفسها تدعيه الذي وفقهها نظرها ووجهة فلسفتها هلا وجد مثالً  العريب عاملنا يف اليوم القائمة العنف مجاعات إىل نظر ومن
  .العلماء بعض أقوال ومن والسنة القرآن من

 تغفل كما املقاصد، وتغفل بالظواهر وتتمسك الكليات، ومل اجلزئيات إىل وتستند احملكمات، وتدع املتشاات على تعتمد أا صحيح
 - حال أية على- ولكن وإطارها، سياقها عن وخترجها موضعها، غري يف األدلة تضع ما وكثري وقواعد، نصوص من الظواهر هذه يعارض ما
 يف يغوصون وال السطوح عند يقفون الذين الناس من والسطحيني الشباب من األغرار بعض لدى ويروج العنف، يربر مزعوم فقه هلا

  .حناجرهم جياوز ال القرآن ونيقرؤ  كانوا الذين قدميا اخلوارج فقه وأساسه األعماق،

  !باألوطان البداية

 الوجهة من وأجازته ذلك بررت أساس أي فعلى .احلاكمة األنظمة ضد العنف أي أنفسها، أوطاا داخل يف العنف اجلماعات هذه بدأت
  األقل؟ على نظرها يف الشرعية،

 من املنزلة بشريعته واستبدلت اهللا، أنزل مبا حتكم مل ألا ،كافرة حكومات المعاصرة الحكومات أن على يقوم العنف جماعات فقه إن
 إذ لغريها، السلطة تدع حىت قتاهلا ووجب امللة، من واخلروج والردة، بالكفر عليهم احلكم وجب وذا املخلوق، وضعها اليت القوانني اخلالق
  .برهان اهللا من فيه عندهم بواحا كفرا كفرت

 وتعادي للمسلمني، يكيدون الذين الكفار من اهللا أعداء توايل أا وهو آخر، بأمر احلاكمة األنظمة هذه كفر اجلماعات هذه فقه ويؤكد
 )منهم فإنه منكم يتوهلم ومن( :يقول تعاىل واهللا وتؤذيهم، وتضطهدهم تعاىل، اهللا شرع بتحكيم ينادون الذين اإلسالم دعاة من اهللا أولياء

  .]٥١:املائدة[

 إلقامة املساجد ينشئون وأم اإلسالم، هو الرمسي دينها أن تعلن أا :منها ،مختلفة بدعاوى التهم هذه تعارض المعاصرة والحكومات
 املدارس يف الدين ومدرسي الوعاظ ويوظفون الشرعية، والكليات الدينية، املعاهد ويؤسسون واملؤذنني، واخلطباء األئمة ويعينون الصالة،
 اليت الدينية، املظاهر من ذلك غري إىل والتلفازات، اإلذاعات يف القرآن تالوة ويذيعون واألضحى، الفطر وعيدي برمضان وحيتفلون وغريها،
  .الوجوه من بوجه الدولة إسالمية تثبت

 الغريب، الضغط قوى أمام بضعفه يعتذر وبعضها للتقنني، الرئيس املصدر أو رئيس مصدر الشريعة أن يعلن البالد هذه دساتري بعض أن كما
  ...وبعضها وبعضها

  تيمية البن فهمهم

 أو كالصالة اإلسالم، شرائع من متواترة ظاهرة شريعة أداء عن متتنع فئة كل قتال يف تيمية ابن اإلمام فتوى على العنف مجاعات تعتمد كما
 كتاب عليه اعتمد ما وهو .آخره إىل املنكر، عن والنهي باملعروف األمر أو واألعراض واألموال الدماء يف اهللا أنزل مبا احلكم أو الزكاة

  .كلها أعماهلا وتسويغ اجلماعة، تلك لقيام النظري األساس الفتوى هذه وجعل مصر، يف اجلهاد جلماعة )الغائبة الفريضة(
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٥٥ 

 

 الشريعة، أحكام أكثر تطبيق عن ميتنعون مبن فكيف الزكاة، ملانعي عنهم اهللا رضي الصحابة من معه ومن بكر أيب بقتال أيضا ويستدلون
  !هلم؟ ومعاداة عليهم، وتضييقا هلؤالء، خصومة الناس أشد هم بل ا، الناس مجاهري مطالبة برغم

  .!فوضى األمر أصبح وإال الناس، عموم وليس األمر، ولي الممتنعة الفئة هذه يقاتل الذي أن هؤالء ونسي

  األنظمة شرعية في الطعن

 أهل اختيار أو هلا، الناس مجاهري اختيار من شرعي أساس على تقم مل ألا شرعية، غري األنظمة هذه أن على أيضاً  العنف مجاعات وتعتمد
 .والعنف والسيف بالتغلب الرماح أسنة على قامت وإمنا الشرعية، أساس هو الذي العام، الرضا تفتقد فهي الناس، عموم وبيعة والعقد، احلل
  .!القلم بسيف يقاوم أن ميكن وال القوة، بسيف يقاوم أن جيب السيف بقوة قام وما

  .الناس له ودان الوضع له استقر إذا ،السلطة إلى الوصول طرائق إحدى هو التغلب إن :قدمي من فقهاؤنا قاله ما هؤالء ونسي

 وأنس عمر ابن مثل الصحابة بعض ومنهم الناس، أقره وقد عنه، اهللا رضي الزبري ابن على انتصاره بعد مروان، بن امللك عبد فعله ما وهذا
  .الظروف لتغري ورعايته اإلسالمي، الفقه واقعية من وهذا .تدوم فتنة من خير غشوم سلطان :قيل وقد للفتنة، ومنعاً  للدماء حقناً  وغريمها،

  باليد للمنكر تغييرهم

 واون واخلالعة والزنا وامليسر اخلمر من -احلكومات هذه تبيحها اليت-  السافرة الظاهرة املنكرات هذه أن كذلك العنف مجاعات وترى
 باللسان التغيري إىل عنها الوجوب يسقط فال متلكها، أا ترى وهي القوة، ميلك ملن بالقوة تغري أن جيب :الشرعية احملظورات وسائر والربا
 أضعف وذلك فبقلبه، يستطع مل ومن فبلسانه، يستطع مل فإن بيده، فليغريه منكراً  منكم رأى من" :الشهري احلديث يف كما اليد، بدل

  .مسلم رواه "اإلميان

  .العلماء قررها اليت بالقوة المنكر لتغيير الالزمة والشروط الضوابط هؤالء ويغفل

  للمجتمعات تكفيرهم

 والقاعدة بكفرها، حيكم ومل عنها، وسكت ا، ورضي واالها اليت األنظمة هذه حكم يأخذ أنه كله اتمع إىل تنظر اجلماعات هذه وبعض
  .!كافر فهو الكافر يكفر مل من أن :يزعموا اليت

  .باجلملة الناس وكفروا التكفري يف وغلوا توسعوا وذا

  .!وأمواهلم دماؤهم فحلت كفروا ألم مجل؛ وال احلكومة يف هلم ناقة ال الذين املدنيني هؤالء من يقتل من يبالون ال هذا وعلى

 الوضعية، وأنظمتهم املرتدين احلكام ألولئك وبتأييدهم للجزية، أدائهم بعدم العهد نقضوا أم املسلمة غري األقليات إىل بالنظر يرون كما
 من الذهب حمالت سرقة استحلوا وذا .وماهلم دمهم وحل ذمة، وال عهد املسلمني أعناق يف هلم يعد مل وذا اإلسالمية، للشريعة ولرفضهم
  .أيضاً  املسلمني بعض سرقة استحلوا كما مصر، يف األقباط
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٥٦ 

 

  السياح دماء استباحة

 ولو )مستأمنني( الفقهاء يعّدهم والذين قانونية، وترخيصات رمسية، بتأشريات املسلمني بالد يدخلون الذين وأمثاهلم السياح أن يرون وهم
 فال لإلسالم، حماربة نفسها بالدهم ألن شرعية؛ دولة من اإلذن يأخذوا مل ألم الدم، مستباحي هؤالء يرون للمسلمني، حماربة دوهلم كانت
  .!وأمواهلم لدمائهم عصمة فال ويقتلوا، هؤالء يقاتل أن والواجب .املسلمني وبني بينهم عهد

 بالدهم من طردوا ملن السياسي اللجوء حق أو األمان حق أعطتهم وقد -فيها هؤالء بعض يقيم اليت- الغربية الدول عن هؤالء يقول وكذلك
 كلها الدول هذه إن" :وتبجح جرأة بكل هؤالء يقول خوف، من وآمنتهم جوع، من وأطعمتهم تشرد، من الدول هذه فآوم األصلية،

  ".صاغرون وهم يد عن اجلزية يعطوا أو فَيسَلموا، ُيسلموا حىت مجيعاً  نقاتلهم أن وجيب وأمته، لإلسالم حماربة كافرة

 حالل، دماؤهم الكفار وهؤالء! جناستها رغم للضرورة نستخدمها املياه، كدورة إا" :قال البالد، هذه يف إقامته عن بعضهم سئل وملا
  ".الدين بنصوص للمسلمني، حالل وأمواهلم

 وأصرح، وأظهر منها أكثر هي التي واألحاديث اآليات من بغريها واجهتهم فإذا موضعها، غري يف يضعوا وأحاديث آيات هنا ويذكرون
  .!السيف آية نسختها هذه :لك قالوا

 األبدان، بشاعتها من وتقشعر الولدان، هلوهلا تشيب جمازر من ارتكبوا ما ارتكبوا أساسه على الذي باختصار، العنف مجاعات فقه هو هذا
  .املساملني األجانب من وغريهم السياح وضد مسلمني، وغري مسلمني من مواطنيهم ضد

  

 متأنية علمية وقفة إلى األمة فقهاء من ويحتاج .جانب كل من والخطل الخلل يعتوره أعرج، وفهم أعوج، فقه ريب بال وهو
  .األمة وإجماع والسنة القرآن من الشرعية األدلة ضوء في فيه واؤ أخط فيما عليهم والرد هذه، أفكارهم في لمناقشتهم
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٥٧ 

 

  باز بن العزيز عبد الشيخ - والكبائر المعاصي يقترفون الذين الحكام على الخروج حكم
 ترتب وإن التغيير ومحاولة عليهم للخروج موجب والكبائر للمعاصي الحكام بعض اقتراف أن يرى من هناك :الشيخ سماحة -١س
   سماحتكم؟ رأي فما كثيرة، اإلسالمي عالمنا منها يعاني التي واألحداث البلد، في للمسلمين ضرر عليه

  الرحيم الرمحن اهللا بسم

  :بعد أما داه، اهتدى ومن وأصحابه، آله وعلى اهللا، رسول على وسلم اهللا وصلى العاملني، رب هللا احلمد

 ِإنْ  َوالرُسولِ  اللهِ  ِإَىل  فـَُردوهُ  َشْيءٍ  ِيف  تـََناَزْعُتمْ  فَِإنْ  ِمْنُكمْ  اْألَْمرِ  َوأُوِيل  الرُسولَ  َوأَِطيُعوا اللهَ  أَِطيُعوا آَمُنوا الِذينَ  أَيـَها يَا{ :وجل عز اهللا قال فقد
 وقد والعلماء، األمراء وهم األمر، أويل طاعة وجوب يف نص اآلية فهذه ،]١[}تَْأِويًال  َوَأْحَسنُ  َخيـْرٌ  َذِلكَ  اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللهِ  تـُْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ 

 تبني السنة من والنصوص .املعروف يف فريضة وهي الزمة، الطاعة هذه أن تبني وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن الصحيحة السنة جاءت
 أمروا فإذا املعاصي، يف ال املعروف يف األمور والة طاعة املسلمني على وجيب املعروف، يف طاعتهم املراد بأن اآلية إطالق وتقيد املعىن،

 من شيئاً  يأيت فرآه وال عليه ويل من أال" :وسلم عليه اهللا صلى لقوله بأسباا؛ عليهم اخلروج جيوز ال لكن املعصية، يف يطاعون فال باملعصية
 فمات اجلماعة وفارق الطاعة من خرج من" :وسلم عليه اهللا صلى ولقوله "طاعة من يداً  ينزعن وال اهللا معصية من يأيت ما فليكره اهللا معصية
 وال مسع فال مبعصية أمر فإن مبعصية يؤمر أن إال وكره أحب فيما والطاعة السمع املرء على" :وسلم عليه اهللا صلى وقال "جاهلية ميتة مات
 وسلوا حقهم إليهم أدوا" :قال تأمرنا؟ فما :قالوا - وتنكرون منهم تعرفون أمراء يكون أنه ذكر ملا -  عنهم اهللا رضي الصحابة وسأله "طاعة
 وعسرنا ومكرهنا منشطنا يف والطاعة السمع على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بايعنا عنه اهللا رضي الصامت بن عبادة قال "حقكم اهللا

 لهم يجوز ال أنه على يدل فهذا ،"برهان فيه اهللا من عندكم بواحاً  كفراً  تروا أن إال" :وقال أهله، األمر ننازع ال وأن علينا وأثرة ويسرنا
 األمور والة على اخلروج ألن إال ذاك وما برهان؛ فيه اهللا من عندهم بواحاً  كفراً  يروا أن إال عليهم الخروج وال األمور، والة منازعة
 فيرتتب تأمن، وال السبل وختتل املظلوم، نصر وال الظامل، ردع يتيسر وال احلقوق، وتضيع األمن، به فيختل عظيماً، وشراً  كبرياً، فساداً  يسبب
 يخرجوا أن بأس فال برهان، فيه اهللا من عندهم بواحاً  كفراً  المسلمون رأى إذا إال كثري، وشر عظيم فساد األمور والة على اخلروج على
 فليس أكثر شراً  يسبب الخروج كان أو يخرجوا، فال قدرة عندهم يكن لم إذا أما قدرة، عندهم كان إذا إلزالته السلطان هذا على
 أو يزيله مبا الشر درء جيب بل منه، أشر هو مبا الشر إزالة جيوز ال أنه( :عليها امع الشرعية والقاعدة .العامة للمصالح رعاية الخروج لهم

 عندها بواحاً  كفراً  فعل الذي السلطان هذا إزالة تريد اليت الطائفة هذه كانت فإذا املسلمني، بإمجاع جيوز فال أكثر بشر الشر درء أما )خيففه
 بأس، فال السلطان هذا شر من أعظم وشر املسلمني، على كبري فساد هذا على يرتتب أن دون من طيباً  صاحلاً  إماماً  وتضع ا، تزيله قدرة
 الفساد من هذا غري إىل ...االغتيال يستحق ال من واغتيال الناس، وظلم األمن، واختالل كبري، فساد عليه يرتتب اخلروج كان إذا أما

 الشر ختفيف يف واالجتهاد باخلري، هلم والدعوة األمور، والة ومناصحة املعروف، يف والطاعة والسمع الصرب، جيب بل جيوز، ال فهذا العظيم،
 وتكثري الشر تقليل ذلك يف وألن عامة، للمسلمني مصاحل ذلك يف ألن يسلك؛ أن جيب الذي السوي الطريق هو هذا .اخلري وتكثري وتقليله
  .واهلداية التوفيق للجميع اهللا نسأل أكثر، شر من املسلمني وسالمة األمن حفظ ذلك يف وألن اخلري،

 في يعمل من وكل الحاكم هذا أعوان قتل يبرر هذا هل الجماعات، من جماعة لدى شرعياً  خروجاً  هناك أن افترضنا لو -٢س
  وغيرهم؟ واألمن الشرطة مثل حكومته

 :الثاني والشرط .برهان فيه اهللا من عندهم بواح كفر وجود :أحدهما :بشرطين إال السلطان على اخلروج جيوز ال أنه أخربتك أن سبق
   .يجوز ال ذلك وبدون منه، أكبر شر عليها يترتب ال إزالة الحاكم إزالة على القدرة
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  الحاكم على الخروج شروط يـَُوضح عثيمين ابن الشيخ
 رسول من مسعَته به اهللا ينفعك حبديث َحدثْ  اهللا، أصلحك :فقلنا مريض، وهو الصامت بن ُعبادة على دخلنا :قال أمية، أيب بن ُجنادة عن
 يف والطاعة السمع على بَايَعَنا أن" :علينا َأَخذَ  فيما فكان فبايـََعنا، وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب دعانا :قال وسلم، وآله عليه اهللا صلى اهللا

 أخرجه :عليه متفق[ "برهان فيه اهللا من عندكم بواحاً  كفراً  تروا أن إال أهله، األمر ننازع ال وأن علينا، وأَثـََرةٍ  ويسرنا وعسرنا ومكرهنا منشطنا
 :اإلمارة( يف مسلم وبنحوه )٧٠٥٦و ٧٠٥٥ :»تنكروا أمورا بعدي سرتون« :وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب قول باب الفنت( يف البخاري
٤٧٧١ ([.  

 بشيء أمرنا أننا :ذلك مثال علينا، االستئثار :يعين علينا، األثرة مع ونطيع نسمع أن :يعين علينا، فأثرةٍ  املهم، هو هذا )علينا أثرة( :وقوله
 ومل وا،شاؤ  ما فيها وفعلوا باألموال، علينا استأثروا أو عنه، ينهونا ما يرتكون وال به، يأمروننا ما يفعلون ال كانوا بأن األمر، والة علينا واستأثر
 هذه يف حىت ونطيع نسمع أن علينا فنحن ذلك، غري واالستئثار األثرة من كثرية وأشياء األثرة، من فهذا فعلوا، ما مثل نفعل أن من نتمكن
 هلم، السلطة ألن ؛اً نصيب سلطتهم من لنا وجنعل فيها، ننازعهم سلطة لنا جنعل أن حناول ال :أي »أهله األمر ننازع ال وأن« :وقوله .احلال
  :بشروط يكون هذا لكن ننازعهم، الحال هذه ففي »برهان فيه اهللا من عندكم اً بواح اً كفر  تروا أن إال« :وقوله .ننازعهم فال

 جندها مل حتققنا فإذا أشياء األمور والة عن نسمع رمبا ألننا السماع؛ بمجرد ال بأنفسكم، أنتم :أي »تروا أن« :قوله في :األول الشرط
  .نعلم أن :املهم بصر، رؤية أو علم رؤية الرؤية هذه كانت سواء مباشرة، بأنفسنا حنن نرى أن فالبد صحيحة،

  .اً كفر  نرى أن إال األمر ننازعهم أن لنا فليس الفسوق أكرب فيهم رأينا لو فإننا اً فسوق ال :أي »اً كفر « :قوله في :الثاني الشرط

 كانوا سواء ،اً كفر  يرونه ال هم ولكن ،اً كفر  نراه وحنن تأويل فيه كان فإن ،تأويل فيه ليس اً صريح :أي »اً بواح« :قوله في :الثالث الشرط
 خملوق القرآن :قال من إن :يقول أمحد اإلمام كان وهلذا ،اً كفر  كان ولو ننازعهم ال فإنا ،اً جمتهد يرونه من بتقليد أو منهم باجتهاد يرونه ال

 القول بأن يرى ألنه املؤمنني؛ بأمري يدعوه كان ذلك ومع عليه، وحيبس إليه الناس ويدعو خملوق، القرآن :يقول كان واملأمون كافر، فهو
 حيل ال فإنه التأويل حيتمل كان فإن التأويل، حيتمل ال صرحياً  الكفر هذا يكون أن فالبد صرحياً، وليس بواحاً، ليس له بالنسبة القرآن ِخبَْلقِ 
  .أهله األمر ننازع أن لنا

 الدليل يكون أن جمرد وال ُكْفٌر، أنه نرى أن جمرد ال ،ُكْفرٌ  بأنه قاطع، دليل أي »برهانٌ  اهللا من فيه عندنا« :قوله في :الرابع الشرط
  .ُكْفرٌ  بأنه قاطعاً  صرحياً  الدليل يكون أن البد بل ُكْفٍر، غري أو كفراً  لكونه حمتمالً 

  .شروط هلا املنازعة هذه ولكن عذر، له ليس ألنه ننازعه، فحينئذ األربعة الشروط متت فإذا األربعة، الشروط هذه إىل فانظر

 عنده وهو احلمري، وحماجني بالسكاكني إليه فنخرج ننازعه أن ال :يعين ،جداً  مهمة وهذه قدرة لدينا يكون أن :الخامس الشرط
 يف يؤدي وألنه أيضاً، بَِغْريِنَا وَيُضر  بنا، َيُضر  ألنه علينا، حرام وهذا سفهاء، َلُكنا هذا فعلنا أننا فلو ذلك، أشبه وما والقذائف، الدبابات،

 ننازعه رآنا فإذا العليا، هي كلمته تكون أن يريد سلطة ذو معلوم هو كما السلطان ألن عليه، السلطان يكون أن نريد ما حمو إىل النهاية
 وإال إزاحته على وقوة قدرة ومعنا إال ننازعه أن جيوز فال بِلًة، الطني زاد له نزاعنا فيكون عليه، وزاد عليه هو فيما واستمر باإلمث، العزة َأَخَذْتهُ 

 باسم يقومون الذين فهل اآلن، الواقع نشاهد ألننا الشروط، هذه عليه تنطبق ال تصرفاً  يتصرفون من خطأ نعرف ذلك على وبناءً  .فال
 ما ربع وال عندنا وليس حنن نقوم مث كثريون، الباطل، أنصار األنصار، من وهلا عندها، ما القوات من عندها متمكنة دولة على اإلسالم
  النتيجة؟ من حيصل الذي ما عندهم
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 بني كان ما إىل ينظر واإلنسان ندري، ال لكننا بعيد ملستقبل نواة هذا يكون أن ننكر ال وحنن سيئة، عكسية نتيجة تحصل أنه :اجلواب
 الناس من أحداً  لعل للمستقبل، خطةً  تكونُ  فيها أجنح مل فإن عليها، وأَْقُدمُ  الثورة هلذه اآلن أخطط أنا :قائل يقول فقد املستقبل أما .يديه
 املنازعة على القدرة لنا تكون حىت نصرب أن البد فإذن واحدة، فالنتيجة فعلتَ  كما فعل أنه ُقدرَ  لو مث احتمال، هذا إن :فنقول .يفعل

 اآلن نفوسكم يف تكون رمبا واألمثلة ويتعظ، القريب احلاضر والواقع السابق، الواقع من عربة ليتخذ واإلنسان جداً، خطرية واملسألة واإلزاحة،
  .واضحة فهي ا، ُمنَثلْ  مل وإن

 ال وأن علينا، وأثرة ويسرنا، وعسرنا ومكرهنا منشطنا يف والطاعة، السمع على أصحابه وسلم عليه اهللا صلى النيب به بايع ما على مشينا فلو
 وعلى عليه اهللا صلى النيب ذكرها اليت األربعة الشروط هذه إىل أضفنا مث برهان، اهللا من فيه عندنا بواحاً  كفراً  نرى أن إال أهله، األمر ننازع
 البد فهذه القدرة، وهو أيضاً  احلديث يف وسلم عليه اهللا صلى النيب وذكره القرآن، يف اهللا ذكره شرطاً  احلديث هذا يف وسلم، وصحبه آله

  .وسعها إال نفساً  اهللا يكلف فال واجب كل يف منها

 الناس يسموا طرق من ولكن لوجه، وجهاً  مقابلة ال لكن يـَُنازِعَ  أن سلطانه يف الشروط فيه مت ما رأى إذا اإلنسان أن وباإلمكان
  .غايته إىل ويتوصل ما، جهات يف العمق إىل يصل أن يستطيع "دبلوماسية"

 وعبادة صاحل عمل وعنده النية، ُحْسنُ  عنده اإلنسان كان وإن أبداً، شيء يف الدين من ليست فهذه الناس بعض يفعله كما ااة أما
 أولوا إال يذكر وما كثريا خريا أوتى فقد احلكمة يؤت ومن يشاء من احلكمة يؤيت{ :فيها اهللا قال واحلكمة حكمة، عنده ليس لكن وعلم

  .]٢٦٩:البقرة[} األلباب

 جيتمع بأن ،القوية الحكيمة بالطرق والمناصحة المناصحة، وهي خيراً، به يحدث اهللا لعل ندري ال المنازعة غير آخر طريق هناك ثم
 أو السريعة الدراسة ألن عميقة، راسخة متأنية دراسة الوضع ويَْدُرُسونَ  جيتمعون -منه قربة أي– وزلفى السلطان عند كلمة هلم من -مثالً –

 ومل معايبه ذُِكَرتْ  إذا السلطان ألن فقط، معايبٍ  دراسةَ  تكون ال والدراسة عميقة، متأنية دراسة من فالبد شيء، فيها حيصل ال السطحية
  .واملساوئ احملاسنَ  اذكر ولكن بالنعمة، كافر هذا :يقول حماسنه ُتْذَكرْ 

 منها، اخلروج يف مغلقة عليها، اإلطالع يف مفتوحة مغلقة، مفتوحة هكذا السلطان يدي بني تضعها أن أيضاً  يكفي ال املساوئ ذكرتَ  وإذا
 اهللا فإن نـُفذَ  إذا هذا شرعاً، جيوز ال وهذا حرام هذا :تقول بأن ،منها ليخرج مفتوحة اذكرها ثم عليها، لَِيطِلعَ  مفتوحة اذُكرها ولكن

  .الشيء هذا منافع تذكر مث خري، فهو هكذا فافعل األخرى الطريقة عندك ولكن به، األْمرَ  يـُْفِسدُ  وتعاىل سبحانه

 وقولوا راعنا تقولوا ال ءامنوا الذين يأيها{ :تعاىل اهللا قال القرآن ففي .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وكذلك إياها اهللا علمنا الطريقة وهذه
َ  احملذور، عن اهم فلما .]١٠٤:البقرة[} أنظرنا وسلم عليه اهللا صلى النيب وقال .}انظرنا{ :قولوا لكن} راعنا{:تقولوا فال املباح، هلم بـَني 

 واشرتي بالدراهم، الردئ بع" :له قال بالثالثة، والصاعني بالصاعني، هذا من الصاع آخذ إين :فقال جيد بتمر له جاء الذي الرجل يف
َ  املعايب على َأْطَلَعهُ  بل وَسَكتَ  ربا هذا :يقل مل]  )١٥٩٣( ومسلم ،)٢٢٠١( البخاري أخرجه[ "اً ِجَيد بالدراهم منها به َخيْرُجُ  ما له وبـَني.  

  .األمر ويل إىل النصيحة إيصال يف واحلكمة النية حسن مع خرياً  فيه اهللا جيعل قد فهذا

 اإلذاعات، يف به تسمعون ما الضرر من عليه فيحصل ،السلطان على فيخرج السريع الشيءَ  ُيِحبـَون الشباب بعض -اهللا ماشاء- لكن
  .وسلم وصحبه آله وعلى عليه اهللا صلى َجيداً  مستقيماً  اً َخطّ  لنا َرَسمَ  وسلم عليه اهللا صلى والرسول اهلداية، هلم وجل عز اهللا وأسأل

    .البخاري صحيح شرح يف تعاىل اهللا رمحه العثيمني صاحل حممد الشيخ كالم انتهى                    
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  رحمه اهللا وردت للدكتور البوطي التي سئلةاأل بعض أجوبة على
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  ١٩/٩/٢٠١١ :أصولياً  الحاكم على الخروج مسألة في الراجح
 مسلم لصحيح شرحه يف - تعاىل اهللا رمحه - النووي اإلمام نقل - اهللا حفظه - البوطي رمضان سعيد حممد الدكتور الفاضل سيدي .س

 عن نقالً  التفتازاين للسعد املقاصد شرح كتاب يف قرأت ولكنين ،ظاملاً  فاسقاً  كان وإن وقتاله احلاكم على اخلروج حرمة على املسلمني إمجاع
 والعقد احلل فألهل بالقول، صنيعه سوء عن لزاجر يرعو ومل وغشمه ظلمه فظهر الوقت إمام جار وإذا" :فيه يقول اجلويين احلرمني إمام

 وما النووي لإلمام اإلمجاع نقل بني التوفيق يتم فكيف )باكستان طبعة ٢/٢٧٢( "احلروب ونصب السالح بشهر ولو ردعه على التواطؤ
  .خري كل عنا اهللا جزاكم ..... اجلويين؟ اإلمام ذكره

 االجتهادات بطلت اإلمجاع وقع وإذا اجلويين عن التفتازاين سعد نقله الذي االجتهاد من أسبق النووي اإلمام أكده الذي اإلمجاع .ج 
 فيما صح وقد .باالتفاق باطالً  االجتهاد ذلك يكون اهللا، رسول كالم من الثابت الصحيح ناقض إذا االجتهاد أن على .املخالفة الالحقة

 قلوم رجال فيهم وسيقوم بسنيت، يستنون وال داييت يهتدون ال أئمة بعدي يكون( :قال اهللا رسول أن حذيفة حديث من وغريه مسلم رواه
 ضرب وإن لألمري وتطيع تسمع( :قال )ذلك؟ أدركنا إن اهللا رسول يا نصنع كيف( فقلت حذيفة قال )إنس جثمان يف شياطني قلوب
 على أكد بل اجلويين، عن النقل هذا وغريه الوسيط كتاب يف جند ومل للجويين، تلميذ الغزايل اإلمام أن على )وأطع فامسع مالك وأخذ ظهرك

  .عنه متأخر النووي بأن العلم مع النووي، نقله ما

  

  ٢٠/١/٢٠١٣ :؟به يؤخذ ال معلول ظهرك جلد وإن حديث أن صحيح هل
 ".مالك أخذو  ظهرك جلد وإن" الشريف احلديث على تعليقاً  .خري ألف عنا اهللا جزاكم البوطي رمضان سعيد حممد الشيخ فضيلة إىل .س

 أن يقولون أيضاً  .املرسالت من وبأنه صحيحاً، ليس احلديث هذا بأن احلاكم على اخلروج يربورون العصر هذا يف املشهورين العلماء بعض
 هذا وإن ا، موثوق غري أحاديث وهي متتبعات وأحاديث صحيحة أحاديث وهي أصول أحاديث.. األحاديث من نوعان له مسلم

 يربرون وذا .الظلم حماربة على حتض اليت اآليات من الكثري على حيوي القرآن أن يدعون أيضاً  .املتبوعة األحاديث ضمن هو احلديث
  .عليكم السالم .خري ألف عنا جزاكم التفسري ذا رأيكم فما .الظامل احلاكم على اخلروج

 ليس )مالك وأخذ ظهرك جلد وإن وتطيع تسمع( وفيه اليمان، بن حذيفة حديث من صحيحه يف مسلم يرويه الذي اهللا رسول حديث .ج
 قوله وهو األئمة، عليه اتفق مما آخر حديث يف موجود ومعناه .احلديث أئمة عليه اتفق ما أصح من هو بل التعاليق، من وليس مرسًال،
 اهللا صلى قوله وهو عباس، ابن حديث من عليه متفق آخر حديث يف وموجود )مالكم اهللا وسلوا ماهلم أعطوهم( :وسلم عليه اهللا صلى
  .)جاهلية ميتة مات فمات، شرباً  السلطان على خرج من فإن فليصرب شيئاً  أمريه من كره من( :وسلم عليه

 "االجتناب" إن يقول من تالعب يشبه التالعب وهذا .آخر شيء النفس هلوى وإخضاعها األحاديث يلّ  على والعمل شيء، الكالم هذا
 أيسر فما اإلنسان على األهواء هيمنت وإذا ..!! الرتك معناه وليس اجلانب، يف بوضعه األمر هو ،)فاجتنبوه( اخلمر عن اهللا قول يف املقصود

  .باطالً  واحلقّ  حقاً  الباطل يرى أن
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  ٣٠/٧/٢٠١١ :؟الحاكم على خروجاً  يزيد على الحسين سيدنا خروج يعد هل
 واإلمام جبري بن وسعيد األمويني حكم على الزبري وابن معاوية بن يزيد على عنهما اهللا رضي علي بن احلسني يثر أمل :الفاضل شيخنا يا .س

 هؤالء يكن أفلم .باملظاهرات ليس بالسيف خرجوا الذين األئمة من وغريهم )اهللا بشرع حتكم الدولة كانت ويومها( احلجاج على الشعيب
 جواز يف ا يستدلون الكثرييني نأل فيها القول تفصيل فضيلتكم من أرجو أسئلة املسلم؟ احلاكم على اخلروج يف الشرعي احلكم يعرفون
  .املسلم احلاكم على اخلروج

 من أحد يقل ومل .احلكم له استقر الذي احلاكم على اخلروج نوع من ليس يزيد، على وغريهم عباس وابن الزبري وابن احلسني خروج إن .ج
 الغلبة، له تستقر أن وقبل الشرعية البيعة له تتم أن قبل عليه خرجوا إمنا يزيد، على خرجوا الذين أن الثابت من بل .ذلك الفقهاء أو املؤرخني

 أهل من وفئات العراق أهل وسائر احلجاز أهل مجيع ولكن له، بالبيعة وفاته قبل الناس والده أوصى قد وكان بيعته، إىل الناس دعا أنه ذلك
 بل إمامته، الناس يف استقرت إمام على خروجاً  موقفهم يكن مل إذن .أمساءهم ذكرت الذين هؤالء مقدمتهم يف وكان مبايعته، رفضوا الشام
  .يسري الثقافة من زاد له مثقف أي هذا يعلم .له مبايعتهم إىل الناس دعوته يدي بني له، البيعة عدم أو البيعة يف حقهم ميارسون كانوا

 يف معروفة شرعية وشروط قيود وللبغي الفقهاء، قرر كما البغي نوع من خروجه كان فقد مروان، بن امللك عبد على األشعث ابن خروج أما
 أي وراءه الكامنة واخلطط والتسقيط والسب التجريح وهتافات املسريات إىل الناس خروج وبني بينه وليس لذلك املخصص الفقهي الباب
  .شبه أو عالقة

  

  ٣٠/٥/٢٠١٢ :المنكر عن والنهي بالمعروف األمر شروط من االستطاعة
 أو احلاكم على اخلروج جيوز أنه الدروس من درس يف قلتم .عمره اهللا أطال البوطي رمضان سعيد حممد الدكتور سيدي إىل سؤايل .س

 باخلروج وقمنا رئيسنا، يف نره مل احلمد وهللا بواحاً، كفراً  رأينا أننا فرضنا ولو احلديث، يف جاء كما الظن اليقبل بواحاً  كفراً  رأيتم إذا السلطة
 بأي والتسمح والدبابات واجليش القوة متلك اليوم تعلم كما سلطة أي ألن التهلكة إىل بأنفسنا رمي هذا أليس السلطة، هذه على والثورة
 الصرب أليس اخلروج؟ لنا يتأتى فكيف بالقوة، النظام هذا إزالة على والقوة القدرة ميلك ال ياسيدي تعلم كما والشعب ثورة، حماولة أو ثورة

 كما اخلروج هذا جراء من حتصى وال تعد ال اليت والفنت الناس وجري األعراض وهتك الدماء هدر من أفضل أنفسنا وإصالح والدعاء
 الشعب عند كان اذا إال اخلروح جيوز ال بأنه السابقني العلماء بعض رأي وهذا متصارعة؟ دويالت أصبحت اليت اليوم ليبيا يف حصل
 تتم ومل مرة من أكثر السؤال هذا وجهت ألنين اإلجابة أرجو .خري كل اهللا وجزاكم .وصدقه إميانه يف ومعروف موجود البديل وكان القدرة،
  .األجابة

 يتسبب البواح بالكفر املتلبس احلاكم على اخلروج كان فإذا باالستطاعة، املنكر إاء وجوب قّيد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إن .ج 
 لإلنكار وجوب إىل احلكم ويتحول حمرماً، يكون لعله بل اإلنكار جيب ال وعندئذ .معدومة االستطاعة أن ذلك فمعىن تقول، كاليت فتنة عنه

  .أيضاً  االستطاعة حدود ضمن باللسان
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  ٤/٧/٢٠١١ :الحاكم على الخروج ضابط
 النيب إن" األزهر يف  الشيخ قال جانبه من :التالية بالفتوى البوطي رمضان سعيد حممد الدكتور فضيلة رأي ما الرحيم، الرمحن اهللا بسم .س

 فعليه جائراً  كان وإن الشكر وعليكم األجر فله عادالً  كان وإن وعّظموه فأجّلوه األرض يف اهللا ظل السلطان أن بني وسلم عليه اهللا صلى
 مكة بعد القرآن يف ذكر الذي الوحيد البلد وهي واألمان اخلري بلد وهي مصر يف حدث ما لكن" الشيخ واستدرك ".الصرب وعليكم الوزر
 العظيم البلد هذا مقدرات وسرقة الظلم ضد يثورون ورجاالً  شباباً  هلا يهيء أن اهللا هلا وشاء ديناً، وال رباً  يعرفوا مل حبكام تبتلى أن قدرها شاء

 النظام آليات عليهم خرجت بل أحد، على يعتدوا ومل بيضاء ثورة يف احلاكم وأسقطوا فخرجوا حقوقهم، عن يبحثوا أن حقهم من فكان
 ونسأل األخيار من وحنسبهم اهللا عند شهداء أم شك ال الشباب فهؤالء عزل، وهم بالسيارات ودهستهم احلي بالرصاص وقتلتهم السابق

 بن عمر اخلليفة مثل العادل احلاكم على ينطبق فهذا احلاكم على اخلروج عدم من الكوييت الداعية قاله ما أما" الشيخ وتابع ".الرمحة هلم اهللا
  ".الراشدين اخللفاء من وغريه اخلطاب

 مل حاكم أي على اخلروج عن ى بل اخلطاب بن كعمر حصراً، العادل احلاكم على اخلروج عن ينه مل وسلم عليه اهللا صلى النيب إن .ج
 يهتدون وال بسنيت يستنون وال وتنكرون، منهم تعرفون أمراء ستكون إا" :وغريه مسلم رواه فيما يقل أمل .البواح الكفر الناس على يعلن

 ظهرك ضرب وإن وتطيع، تسمع" :قال ؟ ذلك أدركت إن تأمرين فبم :حذيفة أبو له قال "إنس جثمان يف شياطني قلوب قلوم داييت
  ..!؟ عمر أمثال من عادلون هؤالء فهل "وتطيع تسمع مالك وأخذ

  

  ٢٠/٦/٢٠١٢ :شريفين حديثين بين التوفيق
 حديثني حول حيريين سؤال عندي .األمة هلذه ذخراً  اهللا يدميك أن أمتىنو  عليك السالم :البوطي رمضان سعيد حممد الشيخ سيدي .س

 قلوم داييت يهتدون وال بسنيت يستنون وال وتنكرون، منهم تعرفون أمراء ستكون إا :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يقول :األول :اثنني
 تسمع مالك وأخذ ظهرك ضرب وإن وتطيع، تسمع" :قال ذلك؟ أدركت إن تأمرين فبم :حذيفة له قال .إنس جثمان يف شياطني قلوب
 .قاتله :قال مايل؟ يأخذ أن يريد رجالً  أرأيت اهللا رسول يا :قال رجالً  أن" :مسلم صحيح يف هريرة أيب حديث يف :فيه يقول والثاين ".وتطيع
 يأخذه من ونقاتل األول احلديث يف مالنا يأخذ احلاكم ندع كيف ".النار يف فهو :قال قتلته؟ فإن :قال شهيد، فأنت :قال قتلين؟ فإن :قال
  .خري كل اهللا جزاكمو  .الرد الرجاء الثاين؟ احلديث يف منا

 وأهله، ماله عن الدفاع يف املسلم حق وبني ذكرته، الذي احلديث يف املؤمنني أمر ويل يطلبه قد ملا االنقياد واجب بني الفرق تالحظ أال .ج
 أخذ من غريك متنع أن ولك ذلك، يف عاصياً  هو كان ولو منك يطلبه ما األمر ويلّ  تعطي أن عليك ..مثله؟ إنسان عليه يعتدي عندما
  .بنفسك التضحية أو قتله ذلك استلزم ولو ماِلك،

  

  ٥/١٠/٢٠١١ :؟شهيد فهو نفسه دون قتل ومن وحديث وتطيع تسمع حديث بين نوفق كيف
 وبني مالك وأخذ ظهرك ضرب وإن وتطيع تسمع احلديث بني نوفق كيف .اهللا محاه احملرتم البوطي رمضان سعيد حممد الدكتور فضيلة .س

 على يشجع األول فاحلديث شهيد؟ فهو ماله دون قتل ومن شهيد، فهو عرضه دون قتل ومن شهيد، فهو نفسه دون قتل من احلديث
 األول احلديث يف العرض ذكر عدم أخرى ناحية ومن ناحية من هذا واملال، والعرض النفس عن الدفاع على يشجع والثاين والطاعة، السمع
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 الشكر جزيل ولكم اآلن اجلريح بلدنا من املناطق بعض يف حيدث كما العرض هتك يريد من ومواجهة األمر لويل الطاعة عدم يسوغ هل
  .والثواب

 فإذا "اخلالق معصية يف ملخلوق طاعة ال" هي القاعدة بل .ا أمرك معصية ارتكاب يف نطيعه أن األمر، ويل طاعة وجوب معىن ليس .ج
 حكمه، على بالتمرد عليه خترج ال أن اهللا رسول كالم يف وتطيع تسمع معىن وإمنا ذلك، يف طاعته جتوز ال كانت أياً  مبعصية األمر ويل أمرك
 وحديث .اهللا رسول قال كما لظهرك وكضربه ملالك كأخذه ذلك يف عاصياً  هو كان وإن حىت فيه، لك معصية ال فيما أوامره تليب وأن

 وقد إال عام من ما" تقول والقاعدة "مالك أخذ وإن ظهرك وإن وتطيع تسمع" حبديث خمصص "شهيد فهو ماله دون قتل من" اهللا رسول
 صُخص."  

  

  ٣٠/١٠/٢٠١٢ :الحاكم؟ على الخروج إباحة في بكر أبي سيدنا بكالم ُيستدل هل
 العلماء بعض وبعد، وبركاته، اهللا ورمحة عليكم السالم بعلمه ونفعنا اهللا حفظه البوطي، رمضان سعيد حممد الدكتور العالمة فضيلة .س

 فال ورسوله؛ اهللاَ  عصيتُ  فإن ورسوله، اهللاَ  أطعتُ  ما أطيعوين( :اخلالفة تسلمه عند -عنه اهللا رضي– الصّديق بكر أيب سيدنا بقول يستدلون
 على للخروج تكفي بالسكاكني، األطفال وذبح الدماء وسفك القتل :معصية بأن ويقولون احلاكم، على اخلروج ليجيزوا ،)عليكم يل طاعة

 مصاحلها، محاية من األمة، جتاه لواجباته أدائه خالل من شرعيته يأخذ احلاكم إن" :يقول حيث العلماء أحد بكالم يستشهدون مث .احلاكم
 فما .طاعته سقطت وبالتايل شرعيته سقطت الواجبات ذه احلاكم يقم مل فإذا .عنها البالء وكف أعراضها، وصيانة أبنائها، أرواح ومحاية
 هذا فهل .اخلالق معصية يف ملخلوق طاعة ال :وعليه ،"والنساء واألطفال واألعراض األرواح على يعتدي الذي هو احلاكم كان إذا بالنا

  .خرياً  اهللا وجزاكم فيكم اهللا بارك أفيدونا، صحيحني؟ العامل هذا وكالم االستدالل

 هو بكر أبو قاله الذي وهذا .عليّ  خرجواا ورسوله اهللا عصيت إن يقل ومل )عليكم يل طاعة ال ورسوله اهللا عصيت فإن( :بكر أبو قال .ج
 أن جيب اهللا عصى إذا احلاكم إن يقل ومل فيها، طاعته جتب مبعصية أمر إذا احلاكم إن العلماء من أحد يقل ومل مجيعاً  العلماء قاله الذي

 يل شأن وال عليه، اخلروج ذاته الوقت يف جيوز ال ولكن .. ا أمر معصية يف يطاع أن جيوز ال احلاكم أن على اإلمجاع مت بل فيها، به تقتدي
  .ذلك وراء مبا املتعلقة باحلذلقات

  

  ٥/١٠/٢٠١١ :للحاكم؟ الشرعية اإلمامة تثبت متى
 عن اخلروج ضابط مسألة يف استشكال يل مسحتم إن اهللا، حفظك البوطي سيدي اهللا يف أحبكم وبركاته، اهللا ورمحة عليكم السالم .س

 الويل هذا أن تقول شبهة هناك لكن فاسقاً، كان وإن االمر لويل السمع عن تتحدث اليت األحاديث أعلم وجوره، طغيانه حالة يف احلاكم
 أوليس باطل، فهو باطل على بين وما كالغاصب، ويل فهو وبالتايل وشفافة، نزيهة انتخابات غياب ظل يف شورى غري عن األمر له استتب

  عليكم والسالم  رقه؟ من لينشلنا الدين جاء واستخذاء اخلنوع على تربية اجلائر الظامل األمر لويل السمع يف

 األحكام هلذه موجزاً  درست لو .وأحكامه مسائله يف املناقشة على مصرّاً  دمت ما اإلسالمي، الفقه ألحكام موجزاً  ولو تدرس ال ملاذا .ج
 لتويل قبله الذي اخلليفة يقرتحه بأن إليه العهد/ له املباشرة الشرعية البيعة :طرق ثالث من بواحدة لإلمام تثبت الشرعية اإلمامة أن لعلمت
 أقدم فيما احلاكم يعصى قد الثالثة، احلالة فهذه .بعزله أو قبله الذي احلاكم مبوت احلكم له استتب إذا بالقوة االستيالء/ ..موته بعد احلكم
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 للشرع خمالف هو ما كل يف خمالفته وجوب مع الشرع، خيالف ال فيما له، االنقياد الناس أو الرعية على جيب ولكن بالقهر، الغلبة من عليه
  .عليه اخلروج عدم مع باإلمجاع،

  

  ١٢/١٢/٢٠١١ :الحاكم لتغيير السلمية الطريقة
 مثلي القراء من كثرياً  أن أذكر . تركه الذي واألثر اجلهاد كتاب إصدار لوقت التسعينيات إىل نعود سيدي . الرحيم الرمحن اهللا بسم .س

 هذه ظل ويف واآلن )األحكام هذه تداول ولعدم الشرعية العلوم من زادنا لقلة طبعا( وضوابطه احلاكم على باخلروج املتعلق بالباب فوجئوا
 احلاكم أعوان ومظامل احلكام مع والتعامل )السلمي( احلاكم خلع عن تفاصيل ليشمل الباب هذا توسيع منكم نرجو ا منر اليت األزمة
 ختطيءو  انتقادات تتضمن( مواقفك عن تعليقات وحىت وآراء أحاديث وهناك هنا تتناثر حيث احلاكم وصفات التفصيل، من بشيء

 األمور وتوضيح الشك من كثري كشف من فيه ملا البحث هذا إعداد منكم نرجو .)الشأن ذا فقهية أحكام عن بالتغاضي واامات
 .منك الطلب على متجرءاً  مين جتعل الصمت كثرة ولكن العلماء السادة من خالية الساحة وكأن هذا منك أطلب سيدي عفواً  .الشرعية

  .الشكر جزيل مين لكمو 

 ونتيجة واإلقناع، احملاورة تعين "السلمي" وكلمة اإلجبار، تعين "اخللع" كلمة ألن "السلمي احلاكم خلع" تسميه ملا عقلياً  وجود ال :أوالً  .ج
 من اخلمسينات يف( الشيشكلي أديب موقف بدقة ذلك جيّسد الذي واملثل .احلكم عن الذاتية االستقالة وإمنا اخللع، ليست واإلقناع احملاورة
 اعتزال آثر فقد له، وحماورم ومناقشتهم منه، اجليش رجال من كثري وموقف سياسته من الناس من كثري تأفف رأى أن بعد )املاضي القرن
  .تقول كما "خلعاً " ال طوعية لذلك منه االستجابة وكانت حكمه، إلاء اتباعها مت اليت السلمية الطريقة هي تلك .فعل ما وهذا احلكم

 نفسي أجد لن وتفصيالً  بياناً  اجلهاد، كتايب يف مفصلة ذكرا واليت اليوم القائمة بالفتنة تتعلق اليت الشرعية األحكام أزيد أن أردت إن :ثانياً 
  .وتأكيده ذكرت قد ما تكرير هو واحد، شيء أمام إال

 وأغضيتُ  عنها سئلتُ  اليت الفقهية األحكام هي ما مث وتفصيل؟ بدقة فيه اإلسالمية الشريعة حكم أذكر مل شيء اليوم جيري ما كل يف هل
  عنها؟ الطرف

  

  ١٠/٧/٢٠١١ :المسلمين؟ قتل من أكثر كفر يوجد هل
 املسلمني قتل من أكثر كفر يوجد هل فضيلتكم أسأل فأنا ... بواحاً  كفراً  يظهر مامل احلاكم على اخلروج جيوز ال أنه فضيلتكم تقول .س

 بعضكم يضرب كفاراً  بعدي ترجعوا ال :أيضاً  وقال )عليه متفق( .؟ "كفر وقتاله فسوق املسلم سباب" :يقول السالمو  الصالة عليه والنيب
 الصالة عليه النيب أحاديث هذه أليست .الدماء استحل الذي هو من يعلم وكلنا ... بالكفر مسلمني قتل من النيب فنعت .بعض رقاب

  القاتل؟ بل اجلائر السلطان ذلك عند احلق كلمة سنقول مىتو  سبق فيما قلتم كما وأحاديثه؟ النيب وصايا مع غربة يف نعيش أننا أم والسالم

 القاتل كان إن املعاصي، من كبرية فمعصية حق بدون النفس قتل أما لصنم، كالسجود االعتقاد على يدل ما أو االعتقاد الكفر مناط .ج
 إن باإلمجاع، تكفريه جيز مل ال، أم مستبيح أهو القاتل عقيدة نعلم مل وإذا لكبرية، مرتكباً  كان مستحالً  يكن مل وإن كفر، لذلك مستحالً 

 قتل الذي وإن .البصري احلسن مقدمتهم ويف عصره يف كانوا الذين السلف من أحد يكفره ومل كبرية، أعداد صرباً  احلجاج قتلهم الذين
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 مث ومن عليه، أقدم مبا اهللا عصى وإمنا جديد، إسالم إىل حيتاج حىت بذلك يرتدّ  مل الصحيح، احلديث يف ،ئةامل أمتهم مث نفساً  وتسعني تسعة
   .النصوح التوبة إال له اهللا مغفرة وبني بينه يكن مل

 هو احلديث يف الكفر إن ذلك، ألدركت العربية باللغة بصرياً  كنت ولو موضعه، غري ففي )كفاراً  بعدي ترجعوا ال( حبديث استشهادك أما
 أنصحك إين  العكس، وليس احلديث يف القتل على املتقدم هو الكفر ألن تتوهم، كما وسببه الكفر مصدر هو القتل وليس القتل مصدر

  .هذه الدين أمور يف سيما ال تتكلم، مث تتعلم، بأن

  

  ٢٣/٦/٢٠١١ :الفتنة؟ كلمة معنى ما
 ألجله والقيام حق أمر أحد هلم قال كلما العلماء ألن الفتنة معىن تفسري حضرتكم من نريد البوطي، رمضان سعيد الدكتور فضيلة إىل .س

 و،و  والظلم والفساد الدين إضاعة من الفنت أكرب إىل وصلنا أن إىل دائماً  وهكذا الجيوز لذلك أكرب، فتنة خناف ولكننا صحيح هذا قالوا
  ماذا؟ أم اآلخرة عن بديأل ا والرضى الدنيا للحياة لإلخالد ذريعة ذلك إىل وما األكرب والفتنة الفتنة خوفهم وهل

 .اختيار وال ضوابط دون والقتل التهارج إىل الناس فيها وينجرف زمامه، فيها ويفلت العدل، سلطان فيها يغيب حالة كل هي :الفتنة .ج
  .اهلالك وتسبب اخلطورة يف واحدة درجة ذات الفنت وكل

  

  ١٤/٦/٢٠١٢ :؟اتخاذه يجب الذي الصحيح الموقف ما الفتنة هذه في
 ضد النظام مع أقف الظرف هذه يف وأنين بلدي على الشرسة اهلجمة ضد بأنين الناس بني موقفي عن أفصحت إن :الفتنة هذه أمام .س

 يف التدخل عدم من والسالم الصالة عليه الرسول أوامر خمالفة يف عندئذ دخلت بلدنا، وتفتيت جديد من استعمارنا تريد اليت الدول هذه
 أحاول أن دون قليب على العزيز البلد هذا يف حيدث ما على متفرجاً  وقعدت الصمت التزمت إن أما .بعيد من وال قريب من ال الفتنة هذه

 مع ويتفرجوا القاعدين مع يقعدوا أن ودمارها بلدام احرتاق من يكفيهم الذين املتخاذلني أولئك عداد يف أدخل بالكلمة ولو حىت الدفاع
 املوقف هو فما .وسلم عليه اهللا صلى الرسول وال اإلسالم ال لنا يرضاه ال أيضاً  وهذا بلدهم، ليس والبلد وطنهم ليس الوطن وكأن املتفرجني
  احلالتني؟ إحدى يف يقع ال حىت الظروف هذه يف يتخذه أن املسلم على الذي الصحيح

 املرسومة للخطة االستجابة من بك يلوذون ومن إخوانك حتذر أن هو احللّ  :نقول إننا النظام؟ مع تقف أن هو احللّ  :لك قال من .ج
 واجب مع ضدها، ج أي أو عليها بثورة الدولة على اخلروج إىل الداعني تدعم ال وأن .وذيوهلا املسريات من فتحذر واألمة، الوطن إلزهاق
 ملاذا إذن .. ولعرضك؟ لدينك تربأ جيعلك ما هذا أليس إشكال، من هذا يف هل .. استطاعتك جهد املنكر عن والنهي باملعروف األمر

  والتصورات؟ التقسيمات واختالق التشقيق تتكلف

  

  ٧/٧/٢٠١١ :الفتنة درء في األنجع الوسيلة
 .جميب من ماو  رجائيو  سؤايل فيها أرسل اليت الثالثة املرة هذه ورعاه، اهللا حفظه البوطي رمضان سعيد حممد الدكتور احلبيب سيدي .س
 آخر قرأت احلبيب سيدي .احلبيبة بالدنا فيها متر اليت الصعبة اآلونة هذه يف كالمك ينتظر ومن الناس بني ألنشرها منك أمسعها كلمة هيو 
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 .والبالد بالعباد حيصل قتل من األمر هلذا ما يهمه وال سبيل من إليه استطاع ما الفتنة نشر حياول ممن وغريه العرعور الشيخ عن فتاويك
 على العمل الواجب من اليت الفنت من هو أحد عنه يرضى ال بشكل التوحيد بكلمة الناس ويشهدون يقتلون الذين األمن رجال أليس ولكن
 كان غريه إله ال الذي وواهللا قلتها اليت كلمتك كذلك .األدب لسوء ساحمين .مغفور؟ ذنبهم فرفور بيت أن أم الناس، عن أذاها وكف درئها

 واهللا فعالً و  قوالً  التظاهر ضد وأنا املتظاهرين مع لست أنا .حثالة أم املتظاهرين عن قولك هيو  أال اهللا، إال يعلمها ال سيئة نتيجة من هلا
 جعلت أا األكرب والسبب الشيء نفس األصابع كل ليس أن والسبب غريي، الكثريين آملت كما الكلمة هذه آملتين قد أين إال يشهد،
 كلمة وينتظر علمك على وترىب أحبك طالب من فاقبلها وحمب ناصح كلمة وهذه ومعارضني، موالني هم ممن الناس بني منك للنيل وسيلة
  .عنده حجة تكون عليها اهللا يالقي منك

 قد مما عين قرأا اليت الفتوى هي فما شأين، من ذلك وليس قادحاً، وال مادحاً  ال بامسه شخص أي عن احلديث أتناول مل إنين :أوالً  .ج
  ما؟ شخص اسم يتضمن

 :فقال األصنام، يسبون الذين للمسلمني التحذير وجه وإمنا قال، كما علم بغري عدواً  اهللا يسبون للذين قرآنه يف اللوم يوجه مل اهللا إن :ثانياً 
 املنهج تناقض أن حتب فلماذا .اهللا سب من املشركون عليه يقدم فيما السبب هو فعلهم ألن ذلك ".. اهللا دون من يدعون الذين تسبوا وال"

 ألمر عليهم األمن العتداء تأسف الذين هؤالء استجاب لو ترى الذرائع؟ سد مبدأ الشريعة علماء منه واستخرج اهللا، كتاب عليه سار الذي
  عليهم؟ يعتدون من أمامهم جيدون األمن رجال أفكان "العامة أمر عنك ودع نفسك خباصة عليك" :القائل اهللا رسول

  

  ١٤/٦/٢٠١١ :!!الفتن أيام في السلبي المنهج
 هناك .. وهناك هنا وجيري جرى ما يف نظر وجهة أو رأي لنا يكون أن األزمات هذه مثل يف علينا جيب أال .. سيدي عليكم السالم .س
 وخوف؟ وخضوع وخنوع سلبية ذلك يف أليس .. ويسكت داره املرء يلزم أن الفنت زمان يف مامعناه يف قال أنه النيب عن حبديث أخربين من
 . به؟ مقتنعاً  كان إذا إال بشيء يتحدث لن ألنه .. صدره ملكنون تنفيس النسان خلد يف يدور ما قول يف أليس .. التوضيح منكم أرجو ..

  خرياً  اهللا وجزاكم

  .والثاين األول :السؤالني عن اإلجابة تضاعيف يف بالسلبية، اهللا رسول فيه تتهم الذي هذا سؤالك عن جابةاإل انظر .ج

 الوصية ذه خصّ  لو وسلم عليه اهللا صلى النيب إن :الواجب من والفرار بالسلبية النبوية النصيحة هذه يتهم ملن وأقول( :قلت عندما وذلك
 عندما مجيعاً  املسلمني ا أوصى عامة وصية ولكنها .يقولون كما األمر يكون أن ألشبه آذام يف ا مهس أو أصحاه من ثلة أو واحداً 
 تربية على منهم كل وعكف ومسرياته، الشوارع هياج واعتزلوا اهللا رسول لوصية انقادوا مجيعاً  أم لو تتصوره الذي فما الفنت، هذه مثل تاج
  )!املثلى؟ الرتبية وأوالده أهله

  

  ٦/٢/٢٠١٢ :وأسبابها الفتن توقي في النبوي اإلعجاز
 صلى اهللا رسول حديث على تعليقاً  الباحثني أحد ذكر .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،البوطي رمضان سعيد حممد الدكتور فضيلة .س
 وإن" يقل مل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن "وأطع فامسع مالك، وأخذ ظهرك، ضرب وإن لألمري، وتطيع تسمع" :وسلم عليه اهللا
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 فوقه هو ما أما ،منه أدىن كان أو وازاه ما الظلم صور من فيه يدخل احلديث هذا وأن "مالك وأخذ ظهرك ضرب وإن" :قال وإمنا، "ظلمك
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم ،فضلكم اهللا أدام رأيكم فما .عليه يقاس فال - الدينية احلرمات أو العرض أو النفس على كاجلناية -

 أعطوهم( :بقوله آخر حديث يف ذلك وأكد بطاعته، اهللا رسول أمرك فقد ذلك ومع ؟، ظلماً  مالك وأخذه ظهرك احلاكم ضرب أليس .ج 
 منهم حقكم يأخذ وأن خرياً، يعوضكم نأ اهللا من واطلبوا إمثاً، ذلك يف ارتكبوا وإن منكم طلبوه ما أعطوه أي )لكم ما اهللا وسلوا هلم، ما
  .ألسباا وتوقياً  الفتنة الندالع جتنباً  كله ذلك قال  وإمنا .القيامة يوم

  

  ٧/٧/٢٠١١ :النتيجة حكم عن السؤال من أولى السبب عن السؤال
 رمضان سعيد حممد شيخي إىل .اهللا رعاكم فأفتونا احلق، كلمة إلثبات اهللا وضعكم الذين مشاخينا أنتم الفاضل، شيخنا عليكم السالم .س

 يل ؟)أبالغ ال أين باهللا أقسم( األمن قبل من وذلك اهللا غري توحيد على أجرب من حكم ما أرجوكم، أرجوكم أمرنا يف تفتونا أن أرجو البوطي
 عدة وهناك نال ما نال فقد جيب مل ،)!اجلمهورية رئيس أي**** ( ربك أليس سألوه ألم رأسهم على واهلراويل بالعصي ضربوا قد أصدقاء

 أمر حيملون من أنتم ألستم احلاالت هذه عن مسؤولون اآلن أنتم أليس بشدة، تنتشر واحلالة السبب لنفس تعذب السجون يف أشخاص
 ولك الفاضل وعاملنا شيخنا أمرنا يف أفتنا ننتظر؟ ماذا لأللوهية؟ وصل والذي انتشر الذي الفساد على القضاء جيب من أنتم ألستم ؟ أمتنا
  .الشكر جزيل

 واليت تذكرها اليت الكفر بكلمة النطق على وإجباره الشخص هذا مالحقة سبب ما سببها؟ عن تسألين وال النتيجة عن تسألين ملاذا .ج
 رئيسه وسبّ  النظام بإسقاط واهلتاف الشارع إىل املسريات مع الشخص هذا خروج ذلك سبب أليس وباإلمجاع؟ يقيناً  بالكفر زجتهما
 أن -القرآن تقرأ أنك واملفروض - تعلم أال العمل؟ هذا من اهللا رسول وموقف وحكمه السبب هذا عن تسألين ال ملاذا رحيله؟ إىل والدعوة

 اهللا أمر خمالفة على اإلصرار ملاذا لذلك؟ نتيجة هللا املشركني سب عن يتحدث ومل أصنامهم، بسب املشركني استثارة عن املسلمني ى اهللا
 رسول ألمر استجيبوا ..!املخالفة؟ هذه عن انبثقت اليت النتيجة حق يف اإلسالم حكم عن بالسؤال ذلك بعد التشدق مث اهللا، رسول وأمر
  الكفر؟ ذا النطق على وجيربكم بيوتكم إىل يالحقكم من ستجدون هل انظروا مث )نفسك خباصة عليك( الفتنة هذه مثل حق يف القائل اهللا

  

  ١٤/٦/٢٠١١ :النتيجة من أولى السبب معالجة
 تقوم اليت املفرطة بالقوة السلمية املظاهرات بفض ويقوم منها منتفع أشخاص أو الدولة من نقوداً  يأخذ الذي حكم ما عليكم، السالم .س
  .وشكراً  وتقديرنا احرتامنا كامل مع العاجل الشايف اجلواب ونرجوا الشعبية املطالب أجل من

 ما وكثرياً  منها، للتحرز جمال ال فتنة إىل ذريعة املختلفة، باهلتافات اآلخرين واستثارة املسريات إىل اخلروج أن الشك يقبل ال مبا ثبت .ج
 سابق سؤال يف لك أوضحت وقد املسريات، هذه لوال ذلك من لشيء معرضني يكونوا مل ألناس سجن أو تعذيب أو بقتل الفتنة هذه تتمثل
 حكم عن تسألين فلماذا .فيها اهللا حبكم يبالون ال الذين على اهللا وسخط حرمتها دليل وبينت وحمرمات، جرائم إىل املوصلة الذرائع حكم
 واحملرمات الفنت إىل الذرائع سد أن مسلم كل ويعلم نعلم أن املهم ..!ذاا؟ املسريات حكم عن تسالين وال املسريات، لفض النقود أخذ

  .القرآن من صريح بنص خطري شرعي واجب
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  ٥/٥/٢٠١٢ :الفتنة هذه من موقفي عن أدافع أن أحب ال
 وأعد العلم طلب طريق بدايات ويف مصر من موظف أنا .أمكن إن البوطي للشيخ الرسالة هذه إيصال أرجو اهللا، ورمحة عليكم السالم .س

 أمنيايت إحدى زالت وما صويت درس ٥٠٠ عن يزيد ما إىل واستمعت تقريباً، كتبه مجيع قرأت أين حيث األول أستاذي هو البوطي الشيخ
 عنه أدافع أخذت البوطي، الشيخ على الناس من الكثري وانقالب سوريا يف األحداث هذه بعد ولكن .يديه علي العلم وأطلب به ألتقي أن

 كان وإن احلق أرى جيعلين ال هذا وأن للشيخ متعصب بأنين يتهمونين املشايخ من الكثري أن إال احملنة، هذه أثناء يف منه مسعته مبا مستعيناً 
 أن منكم أرجو .العلم يف قامتهم علت مهما العلماء احرتام من أهم هو الطغاة من القتل استشراء مقاومة أن ويقولون .كالشمس واضحاً 
 قد املخالف املوقف علي حويل الناس إمجاع أن إال احلق، هو شيخنا موقف أن يل يقولون مازالوا وقليب عقلي فإن صدري يريح جواباً  تعطوين

  .اكثر ورمبا لوالدي أدعو كما للشيخ الدعاء يف مستمر أين يعلم واهللا .نفسي إىل الشكوك يدخل بدأ

 موقفي عن دفاعي فإن الشرع، مبوازين فيه والتزمت اهللا رضا فيه استلهمت موقف وهو الفتنة، هذه من موقفي عن أدافع أن أحب ال .ج
 ولكين .. منهما نقي طاهر وأنا بلقائه يكرمين أن اهللا ألسأل وإين .والنفاق الرياء ساحة يف ويدخلين أجر، عليه يل كان إن أجري حيبط هذا
 البديل هو ما :هلم قلت .إليهم النضمامي وسيلة من أكثر مارسوا وقد .املسّلحة املعارضة يسمى ما وبايعوا انشقوا ملن قلته ما لك أقول

 فيها امتزج ظلمات من خليط :اتضح قد البديل ذا هو وها .جواباً  منهم ألحد يتأت فلم .إليه والنظيف اآلمن الطريق هو وما األفضل؟
  .للعيان ظاهرة فيه األكرب احملرك ويد بالنابل، احلابل

  

  ١٠/٧/٢٠١١ :بالنيات األعمال إنما
 الرئيس لصور السجود على بإجبارنا وقاموا بيتنا ومنهم البيوت على دخلوا املنطقة والشبيحة األمن اجتاح ملا دوما منطقة يف نقطن حنن .س

 علينا جيب وهل آمثون؟ حنن فهل للصورة، بالسجود قمنا القتل من وخوفاً  للنظام، مناوئة مظاهرة أي يف نشارك مل أننا علماً  األسد، بشار
  .احلبيبة سوريا وعن عنا الغمة اهللا يزيح بأن لنا تدعي أن منك ونريد .واالحرتام الشكر جزيل ولكم كفارة؟ دفع

 .وجل عز هللا فوقه اسجد مث عليه وقف بساط، مبثابة األرض على املوضوعة بشار صورة اعترب :لك أقول احملدود سؤالك عن جواباً  .ج
  .الكفر من بدالً  له السجود أجر لك اهللا يكتب

  

  ٥/١٠/٢٠١١ :الصور على الصالة حكم
 الشخص حياسب ال احلالة هذه ويف قاهرة قوة عن الناتج املادي اإلكراه حالة يف .الصورة على السجود جيوز فقط حالتني يف سيدي، يا .س

 ال الفريضة للصالة كلياً  موجهة هنا النية ألن مايشاها أو سجادة وجود عدم حال يف الصورة على الصالة وهي الثانية واحلالة املعصية، على
 الثغرات هذه يستغلون وإسرائيل أمريكا عمالء من وغريه العرور عدنان كأمثال العلم يدعون الذين بعض إن سيدي يا( الصورة على للصالة
 وفتاويكم خطبكم مجيع ويف الشام ربوع يف بدعتهم ينشروا لكي والوسطية السلوك علماء وباألخص الشام علماء مصداقية على يقضوا لكي

  )اآلن حىت ا يتكلمون اليت الفتوى هذه يف إال واحدة ثغرة جيدوا مل األحداث هذه خبصوص

 إىل أوعزت ولقد .ومستويام فئام اختالف على العلم أهل من أي حق يف السوء بقالة قلمي أو لساين أحرك أن شأين من ليس :أوالً  .ج
  .بذلك ملتزمون أم وأعتقد به، ألتزم الذي هذا مبثل يلتزموا أن )الشام نسيم( املوقع هذا بشؤون القائمني
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 أشياء صور كحكم حكمه حقيقة، كان لو حييا ال حبيث مثًال، أعضائه من عضو أو كرأسه حيّ  كائن من جلزء تكون اليت الصورة :ثانياً 
 الطبيعة أشياء من حكمها يف ما أو األشجار صور عليها سجادة أو بساط فوق والصالة شرعاً، فيها حرج فال فيها، حياة ال اليت الطبيعة

 املصلي ينصرف ال كي والرسوم األشكال سائر من خالياً  عليه ُيصلي الذي الشيء يكون أن واألفضل األوىل، خالف والورود كالنقوش
  .)املساجد أحكام يف املساجد إعالم :كتابه يف الزركشي اإلمام ذكره( إليها بذهنه

 الصور كانت وأياً  عليه، يصلي الذي الثوب أو البساط شأن كان أيا صحيحة صالته سجود، أو بصالة اهللا على يُقِبل الذي فإن عليه وبناء
  .وجل عز هللا صالته دامت ما عليه، اليت واألشكال

  .عليه ومثاب صحيح هللا فسجوده ما، شخص صورة عليه بساط فوق السجود على املصلي ُأجرب لو وحىت

 :قائالً  بذلك يبال القبلة،مل إىل التوجه عن )قتله على عزم وقد( جبري بن سعيد وجه حيّول أن أعوانه أحد كلف عندما احلجاج أن ترى أال
  "اهللا وجه فثم تولوا فأينما"

 اهللا رسول وصدق ممجوج وأمثاله األمر هذا يف والتنطع .اهللا مرضاة بلوغ القصد دام وما هللا، العبادة دامت ما واحد، األمرين يف والشأن
  ".املتنطعون هلك" القائل

  

  ٢٢/٧/٢٠١١ :عام والمظاهرات المسيرات في الخروج حكم
 املؤيدة املسريات حكم هو ما ولكن .... حضرتكم من للنظام املعارضة املظاهرات حكم مسعنا لقد ... بركاتهو  اهللا رمحةو  عليكم السالم .س
  ؟؟ حكمها سيدي يا منكم فأرجو.... القتلى أهايل عند وخاصة تسببه الذي االحتقان حالة غري هذا الطرق، تقطع اليت

  .الذرائع سد وجوب حكم يف داخل والكل عاماً، جواباً  املظاهرات يف اخلروج حكم عن اجلواب كان .ج

  

  ١٤/٦/٢٠١١ :التلفاز؟ على المتظاهرين قتل حرمة فتوى تبث ال لماذا
 الفتوى هذه وتكرر وتعلن التلفزيون على تظهر ال ملاذا ... املتظاهرين قتل الجيوز أنه املتسائلني ألحد أفتييت ... سوريا تذهب أين إىل .س

  .سوريا يف الدماء من الدماء من الكثري حلقنت التلفاز شاشة على الفتوى هذه أعلنت لو وواهللا

 بـَرَها َيْضِربُ  أَُمِيت  َعَلى َخرَجَ  َوَمنْ " اهللا رسول بقول هذا يف استشهادي تسمع أمل .يل تلفزيوين حديث آخر يف وقلته قبل، من هذا قلت .ج
 قبل من ذكرته ملا وحترمي حتذير هنالك هل )وأمحد مسلم رواه( "أَُمِيت  منْ  فـََلْيسَ  ِبَعْهِدِه، َعْهدٍ  ِلِذي يَِفي َوَال  مؤمنها، يتحاشا وال َوفَاِجَرَها،

  .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ذكره الذي هذا من وأقوى أوضح

  

  ٢٨/٢/٢٠١٢ :أعظم بالء من محذراً  وإنما معارضاً  أو مؤيداً  أكن لم
 ال الذي لكم واحرتامي حيب مدى عن لكم أعرب نأ أوالً  أود :البوطي رمضان سعيد حممد العالمة الدكتور وحبييب وشيخي استاذي إىل .س

 ولكنه وقليب عقلي يدخل الذي وحلديثكم لصوتكم وأطرب لرؤيتكم أرتاح وكم باهللا أحبكم فكم ،لكم وصفه على قادرة الكلمات أجد
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 أيضاً، واالجتماعية بل اإلسالمية للعلوم كنزاً  وأعتربها وتربية علماً  فيها وجدت طاملا اليت كتبكم من تعلمته ما فهذا تعصب، دون حب
 عز اهللا للقاء رحيلكم أن -طويل عمر بعد- أعترب ألين والعافية بالصحة وميدك عمرك يف ويطيل مكروه كل من حيفظك أن تعاىل اهللا وأسأل
 مقعداً  لك وجيعل وسلم عليه اهللا صلى الرسول مع حيشركم أن اهللا وأسأل األرض، هذه عن اهللا قبل من العلم رفع بداية وأنه شؤم لنذير وجل

 كتبت مهما وأعترب أطيل أن أريد ال ولكن .لكم الكبري احلب هذا لكم يصل أن وأمتىن باجلنة وسلم عليه اهللا صلى الرسول جملس يف
  .جماملة او رياء دون هذا أقول جتاهكم به أشعر ما وصف يف ومقصراً  حقكم يف مقصراً  فسأكون

 أردمتوه ما كل حتريف، أو تدليس أي دون اهللا أوامر وتبيان البلدة هلذه اخلري تريدون أنكم وجدوا الذين من كنت أين وهو للسؤال اجته :ثانياً 
 قرأت أين عدا ما هذا سوريا، يف ا منر اليت األزمة خالل الصاحل السلف له ذهب ما على وتفسريها هي كما األوامر هذه إظهار هو

 الرسول بنهي تتمثل واليت الدينية للدوافع باإلضافة أين أوضح أن جيب ولكن العربية الثورات قبل )اإلسالم يف اجلهاد( جداً  اهلام كتابكم
 املقاومة لتيار املؤيدين من أين وهي سياسية أخرى دوافع هناك بواح، كفر هناك كان إذا إال احلاكم، على اخلروج عن وسلم عليه اهللا صلى

 إصالحي ورجل مقاوم وأجده األسد بشار الرئيس أحب أزال وال كنت شخصياً  وأنا التيار، هذا من جزء سوريا يف احلاكم والنظام واملمانعة،
 ال أنه على كافة، الفلسطينية واملنظمات إيران وحكومة اهللا حزب وكذلك األسد، حافظ الراحل الرئيس وأحرتم املستطاع، قدر التغري يريد

 ليس مستشر الفساد أن من بالرغم البالد يف املوجود الفساد مع فلست الرئيس، أقرها اليت النظام أخطاء على املوافقة إىل التأييد هذا يأخذين
 موجود هو ما مع ولست احملاسبة، مسؤولية يتحمل من هو حيكم من يبقى لكن لألسف، السوري الشارع يف بل الدولة مؤسسات يف فقط
 تيار مع ألين وأيضاً  الدينية للدوافع النظام مع لكين النظام، ويتحمله البلد هذا يف موجود منكر أي أو املعتقلني جتاه ميارس تعذيب من

-  أخي أن إال .لإلجيابيات تأييدي أقصد وهنا والسلبيات، اإلجيابيات أرى بعينني، أرى فأنا إصالحي، كرجل بشار الرئيس ومع املقاومة
 الديين النص جاء سياسي موقف حقيقة موقفي أن هللا النصيحة يريد يل قال كتبكم وقراءة واحرتامكم حبكم يقامسين وهو -خرياً  اهللا جزاه

 املنكرات بعض نتيجة أكثر، ال اهللا بأوامر فقط ملتزماً  أكون أن بقدر كثرياً  النظام عن أدافع ال أن ونصحين السياسي ملوقفي أو هلواي موافقاً 
 يف سواء مناقشايت يف النظام عن بدفاعي وأنه دأ، لن وسوريا العريب، الوطن ستعم أكرب لفتنة متجهون أنا أخي ويرى .النظام ا تلبس اليت

 أن جيب أنه على طرف، أي مع نشارك ال أن الفنت أثناء منا طلب وسلم عليه اهللا صلى والرسول طرفاً، نفسي أضع الواقع يف أو النت
 حكم من أعرفه ما أوضح مناقشايت يف وأنه عندي، له قيمة ال السياسي السبب وأصبح اهللا ألوامر المتثلت بواحاً  كفراً  رأيت لو أين أوضح

 الدافع مع سياسي دافع لدي أنه فيه أنا ما ولكن املؤامرة، وتبيان النظام إجيابيات عن باحلديث أكتفي فال احلاكم، على اخلروج قضية يف اهللا
 الديين بالدافع أكتفي أن يل وقال عليه، أنا ما أكون ال أن يرى وأخي بواح، كفر هناك كان إذا عندي للسياسي قيمة ال ولكن الديين،

 وطبعاً ( األزمة أثناء مبنكرات وقع النظام أن وخاصة طرف، أي مع نقف أن وسلم عليه اهللا صلى الرسول حذر فتنة ألا لكم، قلت كما
 فرعي، الديين والدافع أقوى السياسي الدافع عندي حلاليت كمراقب جيد أخي أن أكثر وأوضح )فيه شك ال مما أيضاً  باملنكرات وقعوا الثوار
 ولكن أكثر، النية أخلص أن سأحاول جهيت من وأنا األطراف، بني حياديني نكون أن جيب فتنة يف أننا هلا يضيف يل، انتقاده لب وهذا
 وأما .املمانعة ولتيار للرئيس حيب أخفي ال أين على له، قيمة ال السياسي الدافع ألصبح البواح الكفر وجدت لو قلت كما أين اهللا أشهد
 أقدر ال أي وعربية، سورية بأياد وحلفائها، اسرائيل مع حرب يف أيضا بل فتنة يف فقط لسنا أننا اجد ألين صعبة يل بالنسبة احليادية قضية
 .النقطة ذه أخي مع أتفق ال لذلك ويدعمهم، حيركهم من أعلم وخاصة االثنني، بني أساوي أن النظام ا تلبس اليت املنكرات رغم أيضاً 
 عليه اهللا صلى الرسول أخالف ذا وأين أكبحها أن وجيب السياسية بدوافعي خمطئ فعالً  أنا هل وعليه .اخلطأ تأكيد بكل حيتمل رأيي هذا

 قيمة أي السياسي للدافع يكون لن بواح كفر ُوجد لو حبيث اهللا أوامر التزام يف الثبات اهللا أسأل أين تأكيدي مع أخي؟ يقول كما وسلم
  .وقت أسرع يف اإلجابة أرجو .اإلجيابيات تأييد فقط بل النظام، ا يتلبس اليت املنكرات أؤيد لن وأين عندي

 كما )وممانعة مقاومه( دولة أهي سورية، يف اليوم القائم النظام من نتخذه أن جيب الذي باملوقف جهَلنا منها نعاين اليت املشكلة ليست .ج
 من كالً  بأن العجيب جهلنا املشكلة وإمنا .. ونقاومها عليها فنخرج والظلم واالحنرافات باألخطاء مثقلة هي أم عليها، ونثين فندافع تقول
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 فيها تتغلغل متصارعة دويالت إىل وحتويلها تفتيتها طريق عن سورية لتدمري خطة رسم قد )وإحلاحها إسرائيل ألمر استجابة( وأوروبا أمريكا
 األسلحة ترسل فهي معروفة، خليجية عربية دول لذلك الالزمة النفقات بدفع تكفل وقد اخلمود، تقبل ال جهنمية بطريقة الطائفية احلروب
 اجتماعات بعد التنفيذ، موضع اخلطة هذه وضع لدى األمر، زمام إليه سيسلم الذي الفريق تعيني مت ولقد لذلك، الالزمة واألموال

  .وغريها أبيب تل يف إسرائيل، مع ومشاورات

 السوري النظام أخطاء عن أحتدث أن املرعب اجلهنمي اخلطر هذا أمام يعنيين وال منها، وأحذر إليها النظر ألفت اليت املشكلة هي هذه
 باحلديث تسليت أو واملمانعة، املقاومة كلمة رددت أو الثانوي األمر ذا ُعنيت أنين أذكر وال وممانعة، مقاومة كدولة مزيته عن أو وعيوبه

 بـَُركٍ  إىل اآلمنة، سورية وحتيل والنسل، احلرث على ستأيت اليت العظمى اإلنسانية الكارثة الناس ألُْنِسيَ  أو ألنسى مدحاً، أو نقداً  سورية عن
   .بعضاً  بعضهم ويذبح يتقاتلون وإخوة النريان، من وهليب الدماء من

  .أبوابنا يطرق الذي األسود البالء حقيقة أمثالك من اإلخوة بقية وليفهم أخي يا فافهم
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    العام والنفير خطبته عن البوطي الدكتور أجوبة
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  ١٢/٣/٢٠١٣ :بالقتل التسبب خشية الجيش من هربت
/  ١/  ٩ لغاية السوري اجليش صفوف يف كنت أنا البوطي، رمضان سعيد حممد الدكتور من اإلجابة أرجو اهللا، ورمحة عليكم السالم .س

 ال كي القتالية باألعمال أقوم أين علماً  فهربت، أتسرح مل ولكن كاحتياط شهور وعشرة ونصف سنة اإللزامية اخلدمة أكملت ٢٠١٢
 علي اختلط األمر ألن هربت أين علماً  الزحف؟ من فراراً  يعترب هل والقتل، الفتنة من خوفاً  فار أنا اآلن وإىل أحد مقتل يف أتسبب

  .اهلرب قررت واألقارب األهل إحلاح وحتت وتعاىل سبحانه اهللا واستخرت

 وإن مشروع، ففرارك العسكرية، اخلدمة يف وجودك خالل من حق، بغري بريئة نفس بقتل ستكلف أنك ظنك على غلب أو عرفت إن .ج
 البيوت اغتصاب أو التحتية والبىن املنازل ختريب أو الربيئة األرواح على العدوان إىل يقصدون الذين الصائلني قتال إىل سُتدعى أنك علمت

 الصحيح احلديث يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أعلن وقد الزحف، من فرارٌ  الواجب هذا من والفرار واجبة، فاالستجابة أصحاا، من
  .اليوم جيري الذي ما تعلم وأنت .شهيد فهو دينه أو ماله أو دمه دون قُِتل من أن

  

  ١٢/٣/٢٠١٣ :البالد؟ عن الدفاع إلى االعتزال من الحكم تحول لماذا
 اجلمعة يوم يف الكرمية خطبتك أحدثت لقد بعد، أما ..بركاتهو  اهللا رمحةو  عليكم السالم البوطي، رمضان سعيد حممد الدكتور فضيلة .س

 العباد لرب الصادقة والعودة التهدئة إىل يدعو عامني مرّ  على منهجك كان وقد .اإلسالمي الوسط يف كبرياً  جدالً  ٢٠١٣-٣- ٨ بتاريخ
 خللقك وإكباري لك حيب من زاد مما األزمة هذه يف ومنهجك شخصك على العارم واهلجوم االنتقادات سيل إىل تلتفت ومل للدماء، وحقناً 
 فسماحتك .السوري الشارع يف ملسنا ما فهذا املسلمني صفوف يف كبرياً  شرخاً  أحدثت األخرية خطبتك ..ياسيدي ولكن .الكرمي السمح

 النفري إىل اآلن يهب من أن أرى وأكاد .اآلمنينيو  املدنيني اجتاه وجربوا إجرامها على النظامية للقوات فعل أي تستنكر مل اللحظة هذه حىت
 من أسلفت ملا وواضح صريح برد تتكرم أن عليك أمتىن .لألرواح زهقاً و  اازر من املزيد إال نرى لن فسوف خطبتك يف تفضلت كما العام

  .العاملني رب هللا واحلمد .الدعاء خالص من تنسونا وال .املسلمني عليه يستند مبني وبرهان الكرمية خطبتك

 لعلمي املسريات، إىل يتداعون كانوا الذين على إنكاري رد وذلك الدولة، تأييد إىل منحازٌ  بأين األحداث أول من متهماً  كنت إنين .ج
 هذا إىل ستجّرهم اليت املقدمة تلك يف الدخول من هلم وحتذيري عليهم فإنكاري .إليه انتهت الذي هذا إىل ستنتهي جهّنمية خطة بأا

  .كذلك ليس بالبداهة واضحٌ  هو كما واألمر .للدولة منحازاً  نظرهم يف جعلين املصري،

 واملسيحية العاملية الصهيونية تديرها سوريا، على رحاها تدور حقيقّية كونية حرباً  أن وتبني منها، أحّذر كنت اليت النتيجة حتققت وقد واليوم
 من ارمون العامل مرتزقة )منها متفرقة جمزأة دويالت وتصنيع أجزاءها مللمة مث تدمريها على العمل يف( عنها ينوب أمريكا، يف املتهّودة

 من املباركة األرض هذه إىل تنهمر اليت املتنوعة األسلحة أطنان مع أمريكا، ابتدعتها اليت بالقاعدة يسمى وما والسجون السوابق أصحاب
  .احلرب هذه نريان يف ينفخون أعداء إىل كلهم اجلريان حتّول جانب إىل وصوب، حدب كل

 من املرسومة، اخلطة ينفذون وراحوا سوريا دخلوا وقد لفهم، لفّ  ومن املرتزقة من املؤلفة اآلالف هؤالء إىل املواطنون نظر بل اجليش ونظر
 حتيط اليت املدينة إىل املتفجرات، وأطنان املوت محم هناك من ليوجهوا كرهاً، أو طوعاً  البيوتات داخل إىل والتسرب األرياف، يف التغلغل

 القتلى أكوام فوق أطالالً  املدينة تسقط أن يف أمالً  ذلك، هلم طاب ما ويسفكوا وخيربوا فيهلكوا املدينة إىل منها ليقفزوا مث ا، األرياف تلك
 سؤالك مقتضى .للجيش األعلى القائد أنك وألفرض الدين، لك يقول ماذا بل العقل، لك يقول فماذا .. واألطفال والرجال النساء من

 االقتصادية وبناهم ومصانعهم وأمواهلم املواطنني يرتكوا وأن معسكرام يف يقبعوا أن وأعداده عّدته بكل اجليش تأمر أنك إيل  توجهه الذي
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 ترميها مث إسرائيل تلوكها لقيمات إىل حتولت وأا اخلارطة من اختفت قد سوريا أن سنجد وعندئذٍ  وا، م األشرار سيفعله ملا والتحتية
 تّرتس الذين مبقتل اليوم اجليش جترّم الذين أضعاف أضعاف القتلى من املدبرة اخلطة هذه حصاد فإذا وتنظر وهناك، هنا مبعثرة أمشاجاً 

  .م املرتزقة املسلحون

 مبقاييس جهلك أن أظن وما احلد، هذا إىل فيك مسخت إنسانيتك أن أظن ما متارسه؟ أن والدولة اجليش على كان ما أفهذا .. يل قل
  .احلد هذا إىل بك آل الّدين يف املصلحة

 املشايخ إىل موجه السؤال وهذا .. مفصل ديين منطقي منهج يف بيانه فأرجو اجليش يفعله أن ينبغي فيما آخر وجيه رأي لديك كان وإن
   ..! سوريا تدمري بوجوب شرعّية فتوى السعودية من وأرسلوا فجأة، معتقدهم غّريوا الذين

  

  ١٢/٣/٢٠١٣ :منه والمقصودون يجب متى العام النفير
 ،لألم أو لألب وحيد أو جامعي كل على أنه يعين هذا فهل ،كذلك كان وإن عليه؟ ووافقتم ،العام النفري إعالن مت هل أفهم مل سيدي .س
 يقف املسلم اليوم املسلمني دماء من رب إننا!!! ؟؟ صحيح شرعاً  هذا وهل اجليش؟؟ بصفوف يلتحق أن العلم خدمة وأى عمل ذو أو

 هذه جيوش صفوف بأحد وااللتحاق للنفري فتواكم هذه فهل )سيدي الطرفني من والقتل اخلطأ أن لك وأؤكد( بارد بدم ويقتله املسلم أمام
  ؟؟ العظيمة الفتنة

 دخلوها حماربني من غزيت إن اإلسالم دار أن اجلهاد باب يف يقرر الذي هو الشرع وإمنا .العام النفري وجوب أعلن الذي أنا لست :أوالً  .ج
 مئات اجلهات سائر من سوريا دخل فقد اليوم مت قد ما وهذا .. أعقام على ويردوهم يقاتلوهم أن الدار تلك أهل على وجب مقاتلني،
  .الوافدين للمرتزقة هدفاً  أصبحوا الذين املعارضة، السوريني أقصد ال وأنا البقاع، سائر من واملقاتلني املرتزقة من اآلالف

 مما تقدميها، من املكلف يتمكن اليت املساعدة من نوع بأي يكون بل اجليش، مع بالقتال حصراً  يكون ال اإلسالم دار عن الدفاع :ثانياً 
    .جيداً  احلكم لك يتبني السابق السؤال عن إجابيت يف وانظر إليه، الدولة حتتاج

  

  ١٢/٣/٢٠١٣ :به اهللا أقامه ما بحسب كل اليوم العام النفير صورة قيتطب
 شركة يف موظف اآلن وأنا ٢٠٠٦ عام يف السوري العريب اجليش يف اإللزامية اخلدمة أيت أنا بعد، أما وبركاته، اهللا ورمحة عليكم السالم .س

 عند اجليش دعوة تلبية هو املقصود هل ؟ فريضة باجليش االلتحاق بأن لإلفتاء األعلى الس ذكره فيما بواجيب أقوم أن يل كيف خاصة،
 سعيد حممد للدكتور موجه السؤال .خرياً  اهللا وجزاكم أفيدونا باجليش؟ وااللتحاق نفسي تلقاء من الذهاب علي أنه أم به لاللتحاق طليب

  .البوطي رمضان

 الدولة، إليها حتتاج اليت املعونة املكلف املسلم يقدم أن احلالة، هذه يف املطلوب بل حصراً  اجليش يف باالخنراط مكلفاً  لست أخي، يا ال .ج
 مساعي يف االخنراط كذلك، للمحتاجني املال تقدمي املقبولة، األعمال من واحدٌ  بيوم منهم اغتصبت الذين للمنكوبني بيوت تقدمي إن

  .احلكم يف تبصراً  تزداد السابقتني اإلجابتني يف وانظر كذلك، ا اخلبري من العسكرية األعمال كذلك، الصلح
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  ١٢/٣/٢٠١٣ :بسيفهما؟ المسلمان التقى إذا حديث مع اليوم النفير يتعارض هل
 باجليش االلتحاق باستطاعته من وعلى العام النفري أعلن أنه مبا اهللا حفظه للدكتور سؤايل يصل أن أرجو وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم .س

 التقى إذا( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث علينا ينطبق أال .أيضاً  لنا إخوة بوجه السالح سنحمل فنحن يلتحق أن السوري العريب
 اهللا وجزاكم النقطة هذه توضيح أرجو .الفتنة هذه األمة هذه جتنب أن حتاول كنت ما وكثرياً  ؟)النار يف واملقتول فالقاتل بسيفيهما املسلمان

  .خرياً 

 اإلسالمي، الوطن داخل مسلحني فئات من تكون حماربة أو بشقاق له عالقة ال الفقه كتب يف اجلهاد باب يف املعروف الشرعي احلكم .ج
 وما املرتزقة كشأن وحماربني، مقاتلني غرباء أناس اإلسالمية دارهم دخل إن املسلمون يتخذه أن جيب الذي املوقف يف احلكم هذا يتمثل وإمنا

 سوريا على القضاء ابتغاء اخلارج يف هلم وختطط تدفعهم لقيادات تنفيذاً  األسلحة، بأنواع مدججني الدنيا أقطار من الوافدين بالقاعدة يسمى
 اإلسالمية الشريعة حكم ما .. عددهم ُحيصى ال والذين سوريا خارج من القادمني هؤالء من حتاَرب اليوم سورية إن دويالت، إىل وتفتيتها

 اهللا رسول قول من بعيد من أو قريب من له عالقة ال احلكم وهذا احملاربني، هؤالء وجه يف مجيعاً  البالد أهل وقوف هو احلكم احلال؟ هذه يف
 .باألمر بصرية لتزداد والرابعة والثالثة الثانية اإلجابة يف وانظر )إخل ... بسيفيهما املسلمان التقى إذا( :وسلم عليه اهللا صلى
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    متفرقة وخطب مقاالت
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  محمد سعيد رمضان البوطي .د –الكاذبة  األخيلة هواة إلى
 يرتفع أن سبيل في ،لسخطهم تكلفوا بل برضاهم يبالوا مل هلم، املشورة وإبداء احلكام، حمادثة إىل الظروف ساقتهم إذا من اليوم الناس يف
 سبيل في بسخطهم يهتموا ولم الناس برضا يبالوا مل ذاته، األمر إىل الظروف ساقتهم إذا من وفيهم ،الناس وعامة الدهماء بين شأن لهم
  ..!الحكام عند شأن لهم يرتفع أن

 اآلخرون هم يبالون وال الحكام، مداهنة شأنهم وهؤالء .. لذلك يدفعونه الذي بالثمن يبالون وال الناس، مداهنة شأنهم أولئك،
  .لذلك يدفعونه الذي بالثمن

  .اليسير النزر على إال منهم تقع فال وحده، اهللا رضا سبيل في الحكام، وال الناس برضا يبالي ال عمن وتبحث

  .الواقع صعيد على األكثر فهي ذلك ومع الحكام، مداهنة من سوءاً  أقلّ  ليست الناس مداهنة أن اعتقادي وفي

 اجلرأة على ودليالً  اهللا سبيل يف للجهاد مظهراً  الناس أذهان يف تزال وال كانت املواقف، وقسوة املعارضة بعنف احلكام جماة أنّ  ذلك وسبب
  .اجلهاد أو الدعوة معاين من معىن ألي مظهراً  ما، يوماً  أذهام يف تكن مل بذلك، الناس جماة أن حني يف اهللا، إىل الدعوة طريق يف

 مواجهة أي يف احلكام مع اخلوض جتربة يف دخلت قد أكن مل املاضي، القرن من الثمانيات أول إىل واالجتماعية، العلمية حيايت صدر ومنذ
  ..حوار أو جماة أو

 الذي احلفل يف اهللا، رمحه األسد حافظ الرئيس أمام دمشق جامعة كلمة فألقيت الطريق هذا على األوىل اخلطوة أبدأ أن وجل عز اهللا شاء مث
 األمر، يف اهللا رمحه والدي استنصحت أنين ألذكر وإين .. اهلجري عشر اخلامس القرن دخول مبناسبة دمشق، جامعة مّدرج على أقيم

 إىل فيه أجته بل احلكام، إىل يسرة وال الناس، إىل مينة فيه ألتفت ال صراط رأس على هنا، لسردها جمال ال طويلة نصيحة خالل من فوضعين
  .املنهج هذا وحي من املناسبة، تلك يف ألقيتها اليت كلميت وكانت .. وحده اهللا مرضاة

 العاملين كل بل جّل، وكان .. أشّدها على آنذاك كانت الدولة، مع اإلخوان، من فصائل أثارا مشكالت عاصفة أن يذكر القارئ ولعلّ 
 سئلوا مهما ،والصمت بالتجاهل يلوذون فكانوا .. وعقابها الدولة يّتقون مما أكثر الحركات تلك غضبة يّتقون اإلسالمي، الحقل في
  .!هلا الدولة جماة طريقة من الشريعة موقف عم سئلوا ومهما التصرفات، تلك من اإلسالمية الشريعة موقف عن

 رضا عظيم حيل مل وحده، اهللا رضا مستلهماً  اهللا، رمحه الرئيس أمام العاصف، اجلوّ  ذلك يف كلميت وألقيت التجربة، هذه ميدان دخلت فلما
 فيها ووصفته له، ودعوت تلك، كلميت يف الرئيس حبكم أقررت ألين اجلماعة، رؤوس بعض من تلقيته خفي ديد دون ا، الناس من كثري
  ..!األمة هذه بقائد

 مروان األستاذ يديرها كان رمضانية ندوة خالل من السوري التلفزيون يف فتحدثت الطريق، هذا على الثانية اخلطوة أخطو أن اهللا شاء مث
 رفعته خاص كتاب يف إجنازها رجوته اهلامة الدينية اإلصالحات من سلسلة لتحقيق آنذاك استجاب قد اهللا، رمحه الرئيس وكان .. شيخو

 إىل أخرى مرة عدت .. آنذاك اإلعالم وزارة من بقرار منعت قد كانت اإلسالمية، الكتب من كبرية طائفة عن احلظر رفع منها .. إليه
  .عليها الرئيس وشكر ا التنويه يف واستشرته اإلصالحات، تلك بسلسلة فحدثته اهللا، رمحه والدي

 يف له وتشجيعاً  "الناس يشكر مل من اهللا يشكر مل " :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بقول عمالً  عليها، وبشكره ا صرّح بل :يل فقال
  .الطريق هذا على السري
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 جّراء من صّنفني، قد من الناس في رأيت اإلصالحات، تلك إنجاز على الخفية اليد صاحب سميته من وشكرت ذلك، فعلت ولما
  ..!للدولة والمداهنين الممالئين قائمة في ذلك،

 الناس رضا به تنال سبيالً  تسلك أن بوسعك :- الناس هؤالء حديث من متأمل أنين تصور وقد- :قائالً  إيل أقبل والدي، األمر بلغ وملا
  ..!النفاق سبيل إال يكون لن أنه فلتعلم ولكن عنك، كلهم

  .األحوال كل في كّلهم، الناس رضا ينال أن يملك الذي وحده هو فالمنافق

 معي أصطحب ال ولكين .ذلك إال اإلسالمية الشريعة حكم يف يسعين ال إذ استجبت، مهمة، أو ملشورة إليه، الدولة رئيس دعاين إن     ·  .عامة أو خاصة دنيوية مصلحة أي عن حبثاً  أو مغنم، أي ابتغاء أبوام، فأطرق أبدأ ال     ·  :وامللوك الرؤساء أمام ألقيها أن اهللا شاء اليت وأحاديثي كلمايت يف املنهج، هذا عن ورعايته اهللا بتوفيق أحد مل اليوم، ذلك منذ
 مبشاعر واملغموس التصنع، عن البعيد احملبب باألسلوب األمة، هلذه حيملها اليت املسؤولية وبعظم باهللا، وتذكريه نصحه يف وسعاً  أّدخر ال     ·  .عليه أعرضها أو منه أرجوها شخصية حاجة أي )املناسبة لتلك انتهازاً (

 من له وحتذيراً  املزيد، على له محالً  ..يعرفوا مل أم منه، ذلك معي الناس عرف سواء وخري، صالح من فيه عرفته ما بكل عليه أثين     ·  .األشهاد رؤوس على ألقيها كلمة يف أو مغلق، شخصي لقاء يف إن .لذلك الفرصة سنحت كلما واحلب، الغرية
 من أي حق يف وال حاكم، حق كان مهما اهللا، عباد من أي حق يف وال حاكم، حق يف ال به، أقطع غييب حبكم اهللا على أتأّىل  ال     ·  .للحق وإحقاقاً  النقيض، إىل التحول

 على حيملين الذي األمر وهو .عباده سائر حق ويف نفسي حق يف باهللا، الظن حسن إىل دائماً  أجنح ولكين .شأنه كان مهما اهللا، عباد
  .م الظن حسن على وحيفزين حقهم يف اخلوض عن الرتفع

 )البوطي رمضان سعيد حممد للدكتور والرؤساء امللوك بعض أمام قلته ما هذا :كتاب مقدمة من(
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  ... العكس وليس ... للسياسة خادماً  اإلسالم يغدو عندما
 بديع( عن يتكلم كان عندما )١٩٩٩ حزيران طبعة - استوقفتين شخصيات( كتابه يف املثال هذا البوطي رمضان سعيد حممد الدكتور ذكر

  :يقول .السياسي بالعمل اإلسالمية الدعوة مزج من حتذيره وعن السياسية جتربته وعن )النورسي سعيد الزمان

 على عددهم يزيد إسالمية جبماعات املرتبطة العلماء من ثلة أن مراراً  النورسي األستاذ إليه نّبه الذي هذا تؤكد اليت الواقعية األمثلة من
 له مؤيد بين كانوا الجهاد، باسم الجزائر في المسلمين بين الدائر القتال عمر من مرت التي الثمان السنوات خالل كانوا األربعني،
  ..!شرعيته عدم وتأكيد استمراره من والتحذير القتال هذا إيقاف إلى فيه يدعون بياناً  أيام قبل يصدرون بهم وإذا ...وصامت

 خالل رحاه تدور كانت الذي القتال أن ريب فال إذن الصحيح، الشرعي احلكم عن تعبرياً  كان إن البيان هذا أن بداهة املعلوم ومن
 بيان ويف منه التحذير يف يقولون كانوا من خيطّئون كانوا وفيم له؟ مؤيدين بل صامتني هلم فما .شرعياً  يكن مل اجلزائر يف مرت اليت السنوات

  اإلسالم؟ يف اجلهاد حكم بإلغاء يتهموم كانوا وفيم اليوم؟ عنه أنفسهم هم يقولونه ما شرعيته عدم

 إن وأما األعوام، تلك خالل الربآء املسلمني من باآلالف استحرّ  الذي القتال ذلك هو الصحيح، الشرعي احلكم عن املعّرب  كان إن أما
 تعتمد كانت اليت املربرات ألن اليوم، بعد وما اليوم إىل شرعيته تستمر أن فينبغي إذن ويرددون، يؤكدون كانوا كما جهاداً  القتال ذلك كان
 حدّ  على( اهللا أنزل ما بغري حيكمون ظلمة كفرة إما أنفسهم؛ الناس أولئك هم اليوم هناك الناس إذ موجودة، التزال اإلنقاذ جبهة عليها

  .فلكهم يف يدورون هلم أعوان أو ،)تعبريهم

 هؤالء إىل األمس يف تنزل قد جربيل يكون ألن سبيل فال .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعد انقطع الوحي أن أيضاً  بالبداهة معلوم هو ومما
  .وحيرمه ينسخه جديد مناقض حبكم اليوم نزل إنه مث ..آنذاك القتال ذلك شرعية يتضمن حبكم العلماء

 أم لو األعوام، تلك كل خالل الزكية الدماء تلك ألار ومؤيدين صامتني ظلوا اإلسالمية، باجلماعات االرتباطات ذوي من عاملاً  أربعون
 ولكنها ..تقدير أقل على كثرياً  حدته خفت أو النزيف ذلك دابر َلُقِطع إذن مقتبلها، يف أو الفنت تلك خالل هذا الشرعي ببيام أدلوا

  !!!ن مستنكري ينطقون ومتى مؤيدين يصمتون متى علمتهم السياسة

 باب على أميناً  خادماً  وأحكامه مبادئه بكل اإلسالم يصبح وكيف الحال، هذه في للسياسة والسلطان األمر يغدو كيف إذن أرأيت
  !!نه بلو  ويتلون بحركته يتحرك السلطان، هذا

 .لوجهك اإلخالص نعمة حترمنا وال لك، العبودية محى عن تبعدنا وال سلطانك، غري لسلطان ختضعنا ال اللهم
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  )مشكالتنا وهذه( كتاب من مقتطفات - والتهديد األذى من الرغم على ثابتاً  بقي والموقف نفسه، يعيد التاريخ
  :املقدمة يف يقول ؛١٩٩٣ عام )مشكالتنا وهذه( كتاب من البوطي للدكتور والكالم يل العنوان :مالحظة

 هلم تصادم ال ونصائحي كلمايت كانت يوم هلا، حدّ  ال وثقة النظري، منقطع تقدير اجلزائر يف املسلمني الشباب ماليني أفئدة يف يل كان
 املعروفة لألحداث االنتقام، عوامل لديهم واهتاجت الثأر روح منهم كثري جوانح بني استشرت إذا حىت ..هوى أنفسهم يف تناقض وال شعوراً 
 وصية عن م وينأى اهللا شرع عن يضللهم تيه يف اللواعج تلك من أنفسهم يزّجوا أال وبعيد قريب من أناشدهم وأخذتُ  هناك، جرت اليت

 بل وِظّنة، ريبة إىل حتّولت قد هلا حدّ  ال اليت بالثقة وإذا واضمحّل، ذاب قد منهم كثري بتقدير إذا وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول
  ..!وجتهيل

 هلتافام أصفق وأن سارت، أىن رعونام، مع بل عواطفهم، مع أسري أن يب، وثقتهم يل الكبري تقديرهم رصيد على ألحافظ علّي، كان لقد
  ..!كانت أياً  وشعارام

 كلمة تبليغ على ائتمنهم الذين عباده على اهللا أخذه الذي امليثاق مع الوفاء هو أين ..وجل؟ عز اهللا أمر مع إذن الوفاء هو أين ولكن،
  ١٨٧ عمران آل )تكُتمونَهُ  وال للناسِ  لَتُبيّـنُـّنهُ  الكتابَ  أوُتوا الذينَ  ميثاقَ  اهللا أخذَ  وإذ( :احلق

 أو بارتيابهم عني اهللا يرضى وألن ..يرتابوا أو يثقوا أن ..يقبلوا ال أو يقبلوا أن ولآلخرين وشرعه، اهللا أمر من أعرفه ما أبلغ أن عليّ 
  ..بأسرها الدنيا لي تصفق أن من خير سخطهم

  :الكتاب نفس يف وقال

 الوقت ففي اإلسالمية، الدعوة وأصول الدينية املعارف نطاق يف سيما ال واملعرفة، التعلم طريقة يف عجيبة جدلية العصر هذا يف نشهد إننا
 هذه قواعد يستلهم أن أيضاً  منه يُطلب السليمة، أصوهلا على اإلسالمية الدعوة وينشر الناس يعّلم أن الداعي أو املعلم من يُطلب الذي

  !يرشدهم أو يثقفهم أو يعلمهم الذين العامة من وضوابطها األصول

 الدين، وقواعد املنطق عن بعيدة كانت ومهما ونفسيًة، مزاجيةً  القرارات، واختاذ واحلكم الفهم يف ومقاييسها العامة منطلقات كانت ومهما
  !النفسية أهواؤهم وتتشاه العوام هؤالء أمزجة به حتكم ما يتبع أن املعلم أو املرشد على فإن

  :أيضاً  وقال

 أخطائهم وتفنيد واحلكام القادة بنقد مشتغالً  ينصرف مث أخطائهم، وتتبع نقدهم عن يبتعد أن اهللا إىل والداعي العامل من الناسَ  يعجبُ  إمنا
 أو املنزلية، األخالق أو املالية، السياسة أو التعامل، أسواق يف اتمع، ا يفور اليت األخطاء عن والداعي املرشد تشاغل ومهما .واحنرافام

 بالبطولة يوصف أن وأحرى الناس، نظر يف شأواً  أعلى كان بأخطائهم، والتنديد احلكام على النكري إعالن يف نشاطه حصر مث ذلك، حنو
  .التصفيق أكّفهم من ينتزع وأن احلق، بكلمة والصدع

 املنكر، عن والنهي باملعروف األمر واجب من واحد ميزان يف ومسؤوليام، وطبقام درجام اختالف على مجيعاً، الناس يضع الذي فأما
 يالحقنا الذي هذا إال الدنيا منكرات من أمامه يرَ  أمل :قائالً  منه يشكو من أكثر وما وتذكرياته، مواقفه من ويتأففون به يتربمون ما أسرع فما
    .؟ بالسرت أمر اهللا بأن يعلم أن واإلنكار، املقاومة على أصرّ  إذ به أحرى يكن أمل ؟ أجله من
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  ٢٩/٥/١٩٨٧خطبة جمعة للدكتور البوطي  –خطير  بالء..  بالدين المقنع الهوى
 اللهم سبحانك سلطانك، ولعظيم وجهك جلالل ينبغي كما احلمد لك ربنا يا مزيده، ويكافئ نعمه يوايف محداً  احلمد هللا احلمد مث هللا احلمد

 عبده حممداً  ونبينا سيدنا أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد نفسك، على أثنيت كما أنت عليك ثناءً  أحصي ال
 حممد سيدنا آل وعلى حممد سيدنا على وبارك وسلم صل اللهم ونذيراً  بشرياً  كله العامل إىل اهللا أرسله أرسله، نيب خري وخليله وصفيه ورسوله
  .تعاىل اهللا بتقوى املذنبة ونفسي املسلمون أيها وأوصيكم الدين، يوم إىل متالزمني دائمني وسالماً  صالةً 

  :اهللا عبادَ  فيا.. بعدُ  أما

 الذي الوحيد امليزان وإمنا الباطل، عن ويبعدهم احلق إىل يوصلهم أيديِهمْ  بنيَ  نرباساً  ليكونَ  الدين؛ ذا عبادهُ  أكرمَ  إمنا وجلّ  عزّ  اهللا إنّ 
 بهِ  وجل  عز  اهللا أكرمنا الذي للّدينِ  الفقري  الَعمودُ  كان فقد ولذلك؛. العلم هو إمنا ذاك، عن هذا ومييز الباطل عن احلق  لإلنسان يكشف

  .العلم هو

  .ودراسته الِعلمِ  على يعكفوا أن بالناسِ  وأهابَ  كثرياً، العلم مستوى من اإلهلي املنهاج ورفعَ 

 األمور، كل يف كالشأن فيه الشأن العلم؟ على املسلطة اجلرثومة هي ما أي العلم؟ آفة هي فما. آفة شيءٍ  لكل أن كما آفة للعلم أن إال
  العلم؟ على سلطت اليت اجلرثومة هي فما. عليه ُسلَطتْ  جرثومةٌ  واملادية املعنوية األمور من أمرٍ  لكل

 الحق إلى يوصله له نبراساً  ليكون اإلنسان به اهللا أكرم الذي والّدين. أيضاً  الّدينِ  آفةُ  فهو ثم  ومن العلم، آفةُ  فالهوى..  الهوى إنها
  .الهوى وهو أال واحد شيءٍ  سوى األمر عليه ليلّبس طريقه في به يترّبص شيئاً  يجد أن لإلنسان يمكن ال الباطل، عن ويبعده

 اهللا حكم منزج أن اهللا أنزل مبا حكمنا إذا وحّذرنا باهلوى، العلم خنلط أن من وحذرنا اهلوى، اتباع من وجلّ  عز  اهللا كتاب حذرنا فقد َمث  ومن
 جل  قاله ما إىل انظروا. منه حتذيراً  اهلوى اتباع وبني إليه دعوةً  باحلق احلكم بني اإلهلي البيان يقرن ما أكثر وما. باهلوى باحلق احلكم أو

  ).َسِبيلِ  َعن فـَُيِضلكَ  اْهلََوى تـَتِبعِ  َوَال  بِاحلَْق  الناسِ  بـَْنيَ  فَاْحُكم اْألَْرضِ  ِيف  َخِليَفةً  َجَعْلَناكَ  إِنا َداُوودُ  يَا: (لداوود جالله

نَـُهم اْحُكم َوأَنِ : (والسالم الصالةُ  عليهِ  حمّمدٍ  لنبّينا وجل  عز  اهللا قالهُ  الذي ذاتهِ  الكالمِ  إىل وانظروا  َواْحَذْرُهمْ  أَْهَواءُهمْ  تـَتِبعْ  َوالَ  الّلهُ  أَنَزلَ  ِمبَا بـَيـْ
  )..إِلَْيكَ  الّلهُ  أَنَزلَ  َما بـَْعضِ  َعن يـَْفِتُنوكَ  َأن

. اخلطري األمر هذا عرض يف اإلهلي البيان يتفنن وكم اهلوى، اتّباع من حتذر ونصوص آيات من وجلّ  عز  اهللا كتاب يف ما بقّية إىل وانظروا
  :وجلّ  عز  اهللا قول إىل مثالً  انظروا

 َلَفَسَدتِ  أَْهَواءُهمْ  احلَْق  اتـَبعَ  َوَلوِ ( خطري، وكالمٌ  عجيب، كالمٌ  هذا ،)ِفيِهن  َوَمن َواْألَْرضُ  السَماَواتُ  َلَفَسَدتِ  أَْهَواءُهمْ  احلَْق  اتـَبعَ  َوَلوِ (
  اهلوى؟ اتّباع من اإلنسان يعيشها اليت الدنيا يف أو األرضِ  وجهِ  على إذاً  أخطرُ  بالءٍ  أي  ،)ِفيِهن  َوَمن َواْألَْرضُ  السَماَواتُ 

 بالدليل مقنعاً  الحق، بشارة مقنعاً  بالعلم، مقنعاً  يأتيك الداعي وهذا.. ما سبيلٍ  إلى يدعوك داعٍ  عن عبارة إنه الهوى؟ هو وما
 ال أنه الهوى عادة ألن ذلك بالباطل؛ الحق عليك ويختلط األمر عليك فيلتبس األحيان، من كثيرٍ  في بالدين مقنعاً  بل والبرهان،

  .الخطورة هذه له كانت لما كذلك األمر كان ولو صريحاً، مكشوفاً  يأتي

 يف خطورة ال االحنراف باسم االحنراف إىل يدعوك الذي املنحرف وإن ويته، يستعلن ألنه فيه خطورة ال إحلاده إىل يدعوك الذي امللحد إن
 بأسلحةٍ  مسلحاً  بل عّدة بأقنعةٍ  مقنعاً  يأتيك إنه الواضح، الصريح الشكل ذا يأيت ال اهلوى ولكن...  دعوته من حيذر احنرافه ألن دعوته،
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 هذه مثلُ  عليه اإلنسان يلتبسُ  ما أكثر فما..  وشاراته الحق بدالئل مقنعاً  يأتيك بالدين، مقنعاً  يأتيك بالعلم، مقنعاً  يأتيك ،كثرية
  .الخطيرة الَدعوة

 َعنِ  النـْفسَ  َونـََهى رَبهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوأَما: (وجل عز  اهللا قول إىل انظروا. اتّباعه من متكرراً  حتذيراً  وتعاىل سبحانهُ  اهللاِ  بيانُ  حذرَ  فقد َمث  ومن
  ).اْلَمْأَوى ِهيَ  اْجلَنةَ  فَِإن  اْهلََوى

 بني استيقظت وجّل، عز  اهللا إليه ينبهنا ما إىل تنبهنا ما فإذا اهلوى، من التحذير لتجدوا تعاىل اهللا كتاب اقرؤوا الصدد؟ هذا يف أقولُ  ماذا
  .باحلق ويرتبص بالدين يرتبص والذي بالعلم يرتّبص الذي العدو هذا من اإلنسان وحتذرُ  ختوفُ  أحاديثٌ  جواحننا

 درجة إىل اإلنسان وصل ما وإذا ال، أم كيانه إىل تسللٌ  للهوى كان إذا ما وليتبّني  ذاتياً  نقداً  لينقدها نفسه إىل يعود اإلنسان فإن َمث  ومن
  .اإلخوة أيها الدواء هو هذا نفسه، على اإلنسان رقابة كلها، واالحنرافات األهواء من وجل عز اهللا وقاه ذاته، على الرقابة

 وعكوفك العلم، إىل تدعوكَ  الرقابة هذه. به وجل  عز  اهللا شرفك الذي للدين إخالصك وبعد لرّبك إخالصك بعد نفسك على رقيباً  كن
 مقيداً  اإلنسانُ  سارَ  وإذا قدميه، حتتَ  هواهُ  جيعلَ  أن بد  ال وجلّ  عز  هللا خملصاً  العلم على عكف من ألن ،الهوى عن يبعدك العلم على
 يقطعَ  أو سبيله عليه يضّيقَ  أن ميكن وال عنه يبتعدُ  اهلوى فإن وتعاىل، سبحانهُ  ربه لوجهِ  خملصاً  وضيائه، بنورهِ  مستأنساً  العلم، بضوابطِ  نفسهُ 
  .اهللا معاذَ . طريقه عليهِ 

 بدنياه بشهواته، برغائبه، مبصاحله، اهلدف هذا خيلطُ  ربّه، مرضاةِ  من إليه يسعى الذي اهلدفَ  خيلطُ  الذي اإلنسان ولكن . يفتحَ  أن البد 
  .للهوى جنداً  يصبحُ  ذاتهُ  احلق  وإن للهوى، جنداً  يصبحُ  العلم فإن اإلنسان، كيانِ  إىل اهلوى تسللَ  وإذا أهوائه، أمام واسعاً  السبيلَ 

 ا. شكالً  يصبحُ  الحقموضوعُ  أم  مسعودٍ  بن اهللا عبد اجلليل الصحايبّ  عن اهللاُ  ورضيَ . اإلنسان عن جّداً  بعيداً  فيصبحُ  ومضمونهُ  الحق 
 على وسيأيت. للهوى قائدٌ  فيه العلمُ  ُسّؤالُه، قليلٍ  معطوه، كثريٍ  خطباؤُه، قليلٍ  فقهاؤُه، كثريٍ  زمانٍ  يف أنتم: "للناس قالَ  يوم عنه، اهللا رضي
  ".للعلم قائدٌ  فيهِ  اهلوى معطوه، قليلٌ  سّؤالُهُ  كثريٌ  فقهاؤُه، قليلٌ  خطباؤهُ  كثريٌ  زمانٌ  الناسِ 

 أال فيه، نعيشُ  الذي عصرنا إىل ترونَ  أال النبوة، مشكاةِ  من استقاهُ  أنهُ  ريبَ  وال مسعود، بنُ  اهللاِ  عبدُ  قالهُ  الذي الكالمَ  هذا أصدقَ  ما
  ..فيه حننُ  ما على الكالمِ  هذا انطباقِ  مدى تتأّملون

 ويتشدقون يتفصحونَ  الذين الكثريون اخلطباء هؤالء نسبةُ  هي كم لكن الكالم، يف نتفننَ  أن علينا أيسرَ  وما نتكلم حننُ  ها.. كثري خطباؤنا
  .وفقه ودرايةٍ  علمٍ  عن اهللا بأمرِ  يلتزمون الذين اخلطباء إىل الكالم يف

 عن حتولَ  وقد العلم إىل تنظرون أال قلْت؟ كم اهللا لوجه احلقيقيّ  بالعطاء متتد اليت واأليدي كثرت؟ كم بالسؤالِ  متتد  اليت األيدي ترون أال
  .. للهوى ملن؟ وجنداً  خادماً  اليومَ  فأصبحَ  باألمس؟ قيادتهِ 

.. ورأى تأّملَ  من وكل . أهواءهم األلفاظ ذه يـَُقنـُعوا أن أجل من أقواهلم يف األلفاظ هذه يكررون. العلم بألفاظ يتحدثون هم الذين كثريون
  .النبّوة مشكاة من_  لكم قلتُ  كما_  الكالم هذا مسعود بن اهللا عبدُ  أخذَ  اوإمن عنه، اهللا رضي مسعودٍ  بنِ  اهللا عبد كالمِ  مصداقَ  الحظَ 

 عز  اهللا مرضاة إىل سعينا يف خملصونَ  حننُ  هل. األول السؤال هذا باهللا؟ إمياننا يف صادقونَ  حننُ  هل احلقيقة؟ هذه أمامَ  اهللا عبادَ  واجبنا ما
  .الثاين السؤال هو هذا وجّل؟
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 الذي. العلم هو واحد جسرٌ  إال لدينه اإلخالص بعد اهللا مرضاة إلى الوصول وبين بيننا جسرَ  ال أن فلندرك. نعم اجلوابُ  كان إن
  .العلم بحصنِ  اهللا عبادَ  يا فتحصنوا. إليه باإلقبالِ  وأمرَ  بشرفه، اهللا نوه الذي العلم هذا. للدين الفقري  العمودُ  إنهُ  لكم قلتُ 

 فعلتم إن فإنكم. وجلّ  عز  اهللا لدين اإلخالص بعدَ  وسلوكاً، وآداباً  اعتقاداً  اإلسالمّيةِ  الشريعةِ  بعمومِ ..  اهللا رسول بسنةِ ..  اهللا بكتاب العلم
 إحساساً  اهللا وهبكم ذلك فعلتم إن وإنكم منها، وتعاىل سبحانهُ  اهللاُ  حذرَ  اليت األهواء جراثيمِ  ضد  حتصنتم اهلوى، وباءِ  ضد  حتصنتم ذلك
  .إليه ُتدعونَ  الذي والباطلِ  إليه ُتدَعونَ  الذي احلق بني به ُمتيزون دقيقاً  دينيّاً  مياً سا

 هللا، إخالصه ألن. أبداً  به يتأثر أن يمكن ال الدين، بزيفِ  مزيفاً  العلم بقناعِ  مقنعاً  هواه إلى الناسَ  يدعو من سمعَ  إذا اإلنسان هذا مثلُ 
  .اهللا هو واملوفقُ  اهللا هو والواقي. وقايةً  عندهُ  جيعلُ  حصانًة، عندهُ  جيعلُ  به؛ اهللا أمر كما تعلمه الذي العلمِ  إىل باإلضافةِ 

 األمرُ  كان إذا غاياتنا، حتقيق يف األولوية وهلا كياننا يف املرّجحة هي واجلماعة للذاتِ  عصبيّاتنا عندنا، املفّضلة هي أهواؤنا كانت إذا أّما
 وقد. لألهواء جمندةً  جنوداً  احلق مظاهر ومن العلم ومن الدينِ  من سنجعلُ  ذا أننا ولنعلم. الدواء أبعدَ  وما العالج أصعبَ  فما كذلك،
 َنُسوا ِمبَا َشِديدٌ  َعَذابٌ  َهلُمْ  اللهِ  َسِبيلِ  َعن َيِضلونَ  الِذينَ  إن : (وقال اهللا سبيل عن سيضلنا السبيل هذا أن أنذرنا عندما ذلك من اهللا حّذرنا

  ).احلَِْسابِ  يـَْومَ 

 من أهواؤه تساقطت احلساب، يومَ  تذكرَ  فإذا. احلسابْ  يومَ  يتذكرَ  أن دواؤهُ . بشهواته مقيداً  هلواه، سجيناً  نفسه وجد من إن: يقول وكأنه
  .وأهواَءهْ  وعصبيّتهُ  مصاحلهُ  يذكرَ  أنْ  أجدرَ  فما احلساب، يوم نسي الذي أّما. ربّه إىل طريقه فصفى فؤاده، من اهلوى جراثيم وابتعدت قلبه

 أن وجلّ  عزّ  اهللا وأسألُ . الدين بعلوم التمّسك طريق عن بالدين متسكوا ممن جيعلنا وأن أهوائنا، من حيررنا أن وتعاىل سبحانهُ  اهللا أسألُ 
  .لكم يغفر فاستغفروهُ .. وجلّ  عز  اهللا لوجه أخلص ممن جيعلنا وأن. مهديّة هاديةٍ  راشدةٍ  إسالمّيةٍ  بثقافةٍ  حيّصننا
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  ٢٠٠١تشرين الثاني : محمد سعيد رمضان البوطي. د – أعدائهم من الجرأة يستأجرون الذين الجبناء
  :الكلمة عرض قبل مقدمة

 الثاين تشرين شهر كلمة كانت وهذه اهللا، رمحه البوطي للدكتور القدمي املوقع ينشرها كان اليت الشهرية الكلمات من قدمية كلمة أيضاً  هذه
 بينهم فيما ليقتتلوا هناك بعض على بعضهم املسلمني وتأليب طالبان، حركة على حرا أمريكا إعالن بعد أي ،٢٠٠١ عام) نوفمرب(

  .سهلة سائغة لقمة إىل هذا بعد أفغانستان فتتحول

 كانوا) معظمهم أقل مل إن( بعضهم كان أنه لدرجة البوطي الدكتور وبني طالبان حركة بني كبرياً ) يزال وال( الفكري اخلالف كان وقد
 خالفهم أنه رد أحد أي يكّفرون جتعلهم يعتقدوا هم شاذة معتقدات على بناء) عنه اهللا رضي علي لسيدنا اخلوارج كتكفري( يكفرونه

 إىل العودة إىل ويدعوهم ممارسام بعض فيها ينتقد كلمة الكلمة، هذه قبل) الدكتور أي( نشر قد وكان!!!  أيضاً  دمه أحّلوا رمبا بل فيها،
 وبئس جهنم حشو فهو غريهم أما البسيطة، هذه وجه على الناجية الوحيدة الفئة أنفسهم يعتربون) زالوا وما( كانوا أم إذ الصواب، طريق
  !! املصري

 إىل ويدعوهم هناك املسلمني مهم يستنهض أن من اهللا رمحه الدكتور مينع مل هذا أن إال الكبري، الفكري اخلالف هذا من الرغم على أقول،
 العدوّ  هذا شر ليدفعوا ،)أفغانستان( املسلم البلد هذا عن للدفاع واحداً  صفاً  ويّتحدوا بينهم فيما القدمية اخلالفات ونسيان الصف وحدة
 األطراف هذه استعباد هدفه هذا وقبل اإلرهاب، على القضاء وهي الواهية حبجته متذّرعاً  اإلسالم على القضاء األول هدفه الذي املتجرب

  .املتحاربة

 مجيع عن الطرف يغضون ذلك، سبيل يف قُتلوا إن يبالون وال أكتافهم، على األمة هم حيملون الذين الربانيون العلماء يكون فهكذا نعم،
  .العدو ومكائد خطر من وحيذرون التصاحل وإىل الصف وحدة إىل ويدعون أعداؤها، ا أحاط إن الواحدة األسرة ضمن اخلالفات

 أعناق ويلوون هللا، وقفة رجولة، وقفة يقفوا أن بتذلل منهم ويطلبون) وإسرائيل أمريكا( أعدائهم بأمر يأمترون اليوم، البعض يفعل كما ال
 يشفوا أن يريدون الذين احلاقدين العرب، من أسيادهم أمر تنفيذ سبيل يف ماذا؟ سبيل يف هذا، السافل فعلهم ليربروا الفقهية النصوص
 اليهود عنهم يرضى أن سبيل ويف إذالله، أو قتله فرييدون كالنعاج أمامه فظهروا كخنوعهم خينع مل هلم أخاً  أن وجدوا عندما أوالً  غليلهم

  !!! عنهم يرضوا ولن والنصارى،

 ومن اليهود( املشرتك العدو وجه يف واحداً  صّفاً  والوقوف اجلانبية اخلالفات ونبذ الصلح إىل يدعو منهج الساحة، على يظهران اليوم منهجان
 أمريكا راية حتت كان ولو اجلهاد باسم بينهم وفيما املسلمني بالد يف والقتل والدمار اخلراب إىل ويدعو ذا يبايل ال آخر ومنهج ،)حالفهم
  !! إسرائيل أو نفسها

  ...اتبعته ملاذا رّبك سألك إن جواباً  وجّهز واتّبعه، لنفسك اخرته مث احلق، اإلسالم إىل أقرب منهج أي هذا بعد فانظر

  .أمره إىل تلتفت أن أحق الناس فرب عنك، الناس يقوله ما إىل تلتفت وال

 وهي أعدائهم، من إخوام على جرأم يستأجرون الذين عصر، كل يف اجلبناء إىل موجهة وهي الكلمة، مع أترككم املقدمة هذه بعد
  أعدائهم من اجلرأة يستأجرون الذين اجلبناء :بعنوان
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  أعدائهم من الجرأة يستأجرون الذين الجبناء

  !...املشرتك عّدوهم من خصومهم على اجلرأة استأجروا الذين للجبناء هنيئاً 

  !..إسالمهم يف اهللا مع الصدق وبقايا شرفهم من دفعوه باهظ، بثمن استأجروها

  !..املسلمني من الفئتني أن يعنيين الذي إمنا.. م طالبان أمريكا تضرب الذين خصومهم هم من يعنيين ال كما.. طالبان هم من يعنيين ال

 أمريكا به تطالب الذي األجر أن ومعلوم املسلمني، إخوام على ا لينقّضوا أمريكا من اجلرأة استأجروا الذين ألولئك بقي إسالم أي ترى
  .وخريات وكنوز ذخر من حوهلا ما وعلى عليها التامة اهلجنة هلا تستقرّ  وأن هلا، مرتعاً  أفغانستان تغدو أن هو

 الذي هلذا أمريكا تصفيق أطربكم وهل طالبان؟ مسلمي بأعدائكم بالتنكيل غليلكم شفيتم هل: أفغانستان مسلمي من الشمال أقطاب يا
  أجله؟ من استخدمتكم

  التنكيل؟ هذا من ابتغيتموه ما أقصى إىل ووصلتم الغليل، شفيتم أن بعد ماذا ولكن.. حسناً 

 للجرأة قيمة الدائمة، األمثان أظ حتّملكم لن أمريكا أن إىل الغباء يَُطْمِئُنه من أفيكم.. املشرتك؟ لعدوكم أذّالء عبيداً  غدومت أنكم ترون أال
 الدائمة بسيادا مثقلة ماحييتم ستظل، أعناقكم أن تعلمون أال.. الدين؟ يف إخوانكم هم الذين أعدائها على للقضاء إياها منحتكم اليت

  عليكم؟

 الدماء ماضي من بينكم مما الرغم على وبينهم، بينكم اإلسالم آخى الذين إخوانكم مع الصلح جسور متدوا أن بكم أوىل يكن أمل
  أمريكا؟ لنداء االستجابة من بكم أوىل) تزعمون فيما مسلمون وأنتم( اهللا لنداء االستجابة تكن أمل والثارات؟

نَـُهما فََأْصِلُحوا اقْـَتتَـُلوا اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  طائَِفتانِ  َوِإنْ {: قال اهللا نداء  قال أمريكا ونداء وتناسيتموه، عنه فأعرضتم] ٤٩/٩: احلجرات[}...بـَيـْ
  !!..والثناء بالشكر فقبلتموه ا، سأمدّكم اليت بقويت م، ونّكلوا اقتلوهم بل: لكم

  !..فأهدرمتوه املصون، عزكم اهللا لنداء استجابتكم من كان

  !..فاخرتمتوه عنه لكم حميد ال الذي ذلّكم عدوكم لدعوة استجابتكم يف وكان

  .استأجرمتوها اليت اجلرأة مقابل ارتديتموه، الذي بالذل فاهنؤوا

    .الطريق على واملزيد.... حبلى والليايل
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  ٧/١٢/٢٠١٢خطبة جمعة للدكتور البوطي  – السياسة بيد أداة إلى اإلسالم يتحول عندما
 سبحانك. سلطانك ولعظيم وجهك جلالل ينبغي كما احلمد لك ربنا يا مزيده، ويكافئ نعمه يوايف محداً  هللا احلمد هللا، احلمد مث هللا احلمد
 ورسوله عبده حممداً  أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد. نفسك على أثنيت كما أنت عليك ثناء أحصي ال اللهم

 حممد سيدنا آل وعلى حممد سيدنا على وبارك وسلم صل اللهم. ونذيراً  بشرياً  كلهِ  العامل إىل اهللا أرسله. أرسله نيب خري. وخليله وصفيه
  :اهللا عباد فيا بعد أما. تعاىل اهللا بتقوى املذنبة ونفسي املسلمون أيها وأوصيكم. الدين يوم إىل متالزمني دائمني وسالماً  صالةً 

 من اإلنسانية األسرة موقع يكون وأن القائد احلاكم اآلمر موقع اإلنسانية األسرة من دينه موقع يكون أن تبيانه حمكم يف وجل عز اهللا قضى
 قرآنه يف وجل عز اهللا بيان يف تأملوا. غريه به يستبدل وال عنه يتحول ال وأمره، اهللا لسلطان اخلاضع موقع املستجيب، موقع وجل عز اهللا دين

 منفذين لسلطانه، خاضعني وجل عز اهللا دين يف ندخل وأن منها نتحرر وأن املختلفة األهواء نرتك أن مؤكداً  يأمر كيف به خياطبنا الذي
 به خياطبنا الذي وجل عز اهللا بيان من الطائفة هذه يف تأملوا. األسباب من سبب وألي واحداً  قوالً  قط ذلك عن حنيد وأال طوعاً  ألوامره
  :ا وذكرتكم نفسي ذكرت اليت احلقيقة هلذه ومنبهاً  منفذاً 

  )اْلُمْسِلِمنيَ  أَولُ  َوأَنَاْ  أُِمْرتُ  َوِبَذِلكَ  لَهُ  َشرِيكَ  الَ *  اْلَعاَلِمنيَ  َرب  لِّلهِ  َوَممَاِيت  َوَحمَْيايَ  َوُنُسِكي َصَالِيت  ِإن  ُقلْ (

  )اللهِ  َسِبيلِ  َعن فـَُيِضلكَ  اْهلََوى تـَتِبعِ  َوَال  بِاحلَْق  الناسِ  بـَْنيَ  فَاْحُكم: (ويقول. رأيتم كما العقد وذا العهد ذا وجل عز اهللا ينطقنا

نَـُهم اْحُكم َوأَنِ : (فيقول أخرى بطريقة األمر هذا ويؤكد   )إِلَْيكَ  الّلهُ  أَنَزلَ  َما بـَْعضِ  َعن يـَْفِتُنوكَ  أَن َواْحَذْرُهمْ  أَْهَواءُهمْ  تـَتِبعْ  َوالَ  الّلهُ  أَنَزلَ  ِمبَا بـَيـْ

  )َخِصيماً  لْلَخآئِِننيَ  َتُكن َوالَ ] اهللا أراك مبا أجل[ الّلهُ  أَرَاكَ  ِمبَا الناسِ  بـَْنيَ  لَِتْحُكمَ  بِاحلَْق  اْلِكَتابَ  ِإلَْيكَ  أَنزَْلَنا ِإنا: (األمر هلذا مؤكداً  ويقول

 َويـَْهِديِهمْ  بِِإْذنِهِ  النورِ  ِإَىل  الظُلَماتِ  منِ  َوُخيْرُِجُهم السَالمِ  ُسُبلَ  رِْضَوانَهُ  اتـَبعَ  َمنِ  الّلهُ  بِهِ  يـَْهِدي*  مِبنيٌ  وَِكَتابٌ  نُورٌ  الّلهِ  منَ  َجاءُكم َقدْ : (ويقول
  )مْسَتِقيمٍ  ِصرَاطٍ  ِإَىل 

 وجل عز اهللا دين يف يدخلوا بأن عباده إىل أمره وجل عز الباري توجيه وهو أال واحد حمور على جتتمع اليت األوامر هذه إىل اهللا عباد يا أرأيتم
 الذي األمر هذا تؤكد كيف اآليات هذه إىل أرأيتم عنها، االحنراف عن حذرهم اليت وأوامره ا خاطبهم اليت أحكامه ينفذوا وأن ،طوعاً 

 عليه اهللا صلى اهللا رسول عصر من بدءاً  الرباين األمر هذا نفذوا كيف املسلمني من األول الرعيل حياة إىل وانظروا. جل عز اهللا به خياطبنا
 اليت العصور يف عنه احنراف وال التواء دون النهج هذا على املسلمني سري تأملوا مث الراشدة، اخلالفة عصر يف ذلك تأملوا مث وسلوكه، وسلم
 رغائبهم م جتنح مل البديل، إىل أهواؤهم م جتنح ومل اهللا شرائع بتنفيذ التزموا يغريوا، ومل يبدلوا مل أمر، كما اهللا ألمر انقادوا. ذلك خلت

 واألمثلة الشواهد ذكر عن اهللا عباد يا يضيق والوقت قط، وأهواؤهم نفوسهم عليهم فرضتها شرعة ا ليستبدلوا ا اهللا أمر شرع نسخ إىل
 ألنه املسلمني من األول الرعيل حياة بل األول العصر يف املسلمني حياة يدرس أن مسلم كل حق يف املفروض ولكن ،احلقيقة ذه الناطقة
  .وتعاىل سبحانه اهللا صراط على للسري الدائم املقياس

 ال- من حال يف ونظرنا تأملنا فيه، نعيش الذي عصرنا يف َخْلفٌ  الرعيل ذلك بعد من َخَلفَ  لقد ذلك، بعد األمر إليه آل الذي فما ولكن
 وهي- باإلسالميين اليوم ُيَسمون من حال في أنظر بل -اهللا صراط عن الشاردين حال يف أقول ال اإلسالم، عن التائهني حال يف أقول

 أمانييهم إلى للوصول ذليالً  مهيناً  ُسلَماً  اإلسالم يتخذون بهم وإذا حالهم في أتأمل اإلسالميني، -ا اإلسالمي للتاريخ عهد ال تسمية
 الذي اخللف هذا فوجدنا نظرنا هلا، دين ال حقاً  ،مببدأ ترتبط ال اليت السياسة أي هلا، دين ال السياسة: قالوا وقدمياً  ،وسياساتهم وأغراضهم

 خادم من أقل ورمبا خادماً، وأحكامه اهللا شرائع من يتخذون أنفسهم، عن يعربون كما اإلسالميني من األول الرعيل ذلك بعد من جاء
 أن أريد وال ،واجبة بأنها يحكمون من الناس هؤالء من سمعنا تصرفات هناك كانت وكم كم. املختلفة السياسية مبتغيام إىل إليصاهلم
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 وما حمرمة، اليوم غدت إا مث واجبة باألمس كانت ،محرمة أصبحت بأنها يعلنون بهم وإذا اليوم التصرفات هذه إلى وننظر ،أمسيهم
 الذي هو املبتغى إىل ُيسَلك أن ينبغي الذي الطريق ،اختلفت السياسة ولكنها اليوم ذلك يف وحي تنزل وال باألمس بذلك وحي تنزل

 ملتزمون مسلمون أناس به ينعت ما بخير اإلسالميون نعتهم نسميهم أن نريد وال بأعيانهم رجال عن تراجم سمعنا وكم كم. اختلف
 اهللا صراط عن الكلي بالشرود عليهم وحيكمون بالكفر عليهم يحكمون اليوم هم وإذا إليهم ونظرنا األمة مع وصادقون اهللا مع صادقون
 ولكنها ،اليوم وصفام نعتهم عن اليوم مناقض وحي عليهم نزل وما باألمس الناس أولئك بنعت عليهم وحي نزل وما وتعاىل، سبحانه
 رائحة فيها زترب  اليت للحماسة مظهراً  فوجدنا ونظرنا أصغينا وكم كم. تكفيرهم اليوم واقتضت عليهم الثناء باألمس اقتضت السياسة
 سمعناهم إسرائيل، وأوطام بيوم من للناس الطارد والديار، للحقوق املغتصب لألرض، املغتصب العدو هذا ضد اهللا لدين اإلخالص
 المغتصب، العدو هذا قتال على واحداً  صفاً  التالقي بضرورة اإلسالمية األمة على يلحون ورأيناهم المغتصب العدو لقتال يتداعون
 مبوقفهم يذكرنا ما منهم نسمع أن وانتظرنا السمع وأصغينا ،المغتصب العدو هذا مع معلناً  أو خفياً  حلفاً  يعلنون بهم وإذا اليوم ونظرنا

 اإلسالم اتِخذَ  عندما وأحكامه اهللا بشرع التالعب كيفية على أمثلة اإلخوة أيها أأزيدكم النقيض، إال منهم نسمع مل ولكننا سنوات قبل
 على امعني اإلسالمية الشريعة فقهاء اإلسالميون فيها أيد اليت الشرعية األحكام أكثر ما ،السياسية األماني لبلوغ سبيالً  للسياسة، ُسلَماً 
 الشريعة فقهاء فيها يؤيدون كانوا اليت الفتاوى هذه من موقفهم إىل اليوم السمع ونصغي العقود، هذه وبطالن التصرفات هذه حرمة

 عنكم غاب دليالً  هنالك ألعل ونتساءل جبوازها، يفتون بصحتها، يفتون بإباحتها، يفتون اليوم هم وإذا والتحذير والبطالن باحلرمة اإلسالمية
 كانت اختلفت، اليت هي السياسية املصلحة ولكن هو هو والدليل هو هو احلكم. ال احلكم؟ غيـْرمت مث ومن اليوم وعرفتموه باألمس

 فقد اليوم السياسية المصلحة أما أذكرها، أن أريد وال األمور هذه حكم في الفقهاء يقوله لما االنقياد تقتضي السياسية المصلحة
  .ذلك خالف اقتضت

 اهللا أمر ينفذوا أن سبيل في أقدامهم تحت أهواءهم يضعون وشرائعه اهللا ألوامر خملصاً  انقاد الذي األول الرعيل ذلك بني الفرق إىل أرأيتم
 يدي بني اإلسالم إليه آل ما وبني الرعيل ذلك تصرف بني الفرق إىل أنظرمت أوامره، بتنفيذ وجوههم ابيضت وقد اهللا إىل يرحلوا أن سبيل ويف
 األماين إىل للبلوغ درجة إثر درجة أيوط ذليالً  ُسلَماً  يـُتَخذُ  كيف ترون أنتم ها اليوم؟ اإلسالميني يسمون من -كل أقول وال- كثريٍ 

  .السياسية

 أحالوا الذين أولئك هذا، أقصد السياسي؟ باإلسالم نقصده الذي ما فلتعلموا ولكن ،السياسي اإلسالم من يحذر من أؤيد أنا: اهللا عباد
 السياسي باإلسالم أقصده ما هذا المختلفة، المتنوعة السياسية األماني إلى للبلوغ ُيْسَتْخَدم ُسلمٍ  إلى خادم، إلى وسيلة، إلى اإلسالم
 وشرحها تبيانه حمكم يف اهللا لنا بينها اليت اإلنسانية السليمة بالسياسة يأمر اإلسالم وينهى، فيأمر حقيقته يف اإلسالم أما ،منه نحذر الذي

 وأحالمنا ألهدافنا وخادماً  ألمانينا خادماً  لنجعله عليائه من اإلسالم ننزل أن أبداً  ينبغي ما لكن نعم، حديثه، من الصحيح يف اهللا رسول لنا
  .السياسية

 احلكم بلوغ بعد إال يتم أن ميكن ال اإلسالمية الشريعة تطبيق بأن فاعتذر لكم أقوله الذي الكالم هذا القياديني هؤالء من لواحدٍ  مرة قلت
 إىل أرأيتم .اإلسالم نطبق أن سهولة بكل عندئذٍ  بوسعنا فإنا بزمامه ونمسك الحكم إلى نصل وعندما احلكم، بنواصي اإلمساك وبعد
 عندما السياسية املذاهب كشأن وتنفيذه اإلسالم شأن أن اإلخوة هؤالء يتصور عنها، أحدثكم اليت الغلطة من أخطر هو الذي الفخ هذا

 إىل يصلون عندما ليرباليتهم ينفذون ليرباليون احلكم، إىل يصلون عندما ينفذوا االشرتاكية يتبنون أناس تنفيذها، إىل السياسيون يسعى
 ثم العلم، طريق عن العقل إلى يسري معتقد اإلسالم هذا يا: قلت هكذا؟ اإلسالم هل يقتنع، مل وعمن اقتنع عمن البحث دون احلكم
 أن ذلك سبيل وإنما أبيت، أم شئت اإلسالم يطبق عندئذٍ  منه ومهابة ومخافة له وحباً  اهللا لحرمات تعظيماً  الفؤاد إلى يسري حب هو

 تطمع أن يأمرك اإلسالم الحكم، كرسي على محادثتهم تبتغي أن ال األرض على الناس بين وجل عز اهللا إلى الدعوة مخاضة تخوض
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 وال سوريا جنوب يف جماورة بلدة يف احلكم إىل كربى ثلة وصلت -سنوات قبل- باألمس .بكراسيهم تطمع أن ال والملوك الحكام بعقل
 كما األمر بقي نقري، شروى اإلسالم من تطبق أن هلا يتأتى مل فعلت؟ فماذا ونيف عامني قرابة احلكم يف اإلسالمية الثلة هذه وبقيت أمسيها
 ولم الكراسي إلى بالسعي وقتهم وبددوا أنفسهم شغلوا اإلسالميين هؤالء ألن ملاذا؟ صاغية، آذاناً  جيدوا فلم حاولوا قبل، من كان
 فأىن هم كما والناس احلكم إىل وصلوا القلوب، يف وجل عز اهللا حمبة يدخلوا أن حياولوا مل اهللا، عباد حياوروا مل ،اهللا إلى الدعوة إلى يلتفتوا

 يرعون، لعلهم وجل عز اهللا لدين اإلخالص من جبذوةٍ  يتمتع من كل آذان تبلغ لكي اليوم أقوهلا احلقيقة هذه! يبتغون؟ ما إىل يصلوا أن هلم
 أن ينبغي الذي املنهج لنا تبني اليت اآليات هذه من لكم ذكرته الذي هذا من تقطف أن ينبغي اليت العربة إىل ترون أال الناس هؤالء يا

 اإلسالمية الدولة هذه يف تطفئ، وال حترق تقعد، وال تقوم املدهلمة الفتنة ذي هي ها أوامره، ولتنفيذ اهللا دين إىل للدعوة اهللا عباد يسلكه
 تنفيذ إىل الطريق تنكبوا اإلسالم، تطبيق إىل الطريق تنكبوا اإلسالميني أن حصل الذي حصل؟ الذي ما ا، نعتز نزال وال كنا اليت الكربى
  .وجل عز اهللا إلى دعوة اهللا شريعة أبوا، أم الناس شاء سياسياً  يطبق ليبرالياً  مذهباً  ليست اهللا شريعة وجل، عز اهللا شريعة

  ].٣٣: فصلت) [اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  إِنِين  َوقَالَ  َصاِحلاً  َوَعِملَ  اللهِ  ِإَىل  َدَعا ممن قـَْوالً  َأْحَسنُ  َوَمنْ (

 اليت األبراج هذه عن ينزلون ولعلهم رشدهم، إىل يعودون اإلخوة هؤالء لعل بعد، ينضب مل الوقت نسلكها، أن ينبغي اليت الطريقة هي هذه
 حيث إىل فينزلوا إليها يصلوا وأن يبلغوها بأن اهللا أمر اليت هي ليست أا فريون ومشاالً  مييناً  يلتفتون ولعلهم إليها، بالوصول حيلمون كانوا
 هم أين الناس، هؤالء كان أياً  ويذكر، حياور ملن إال حيتاجون وال ومستيقظة متيقظة قائمة فطرم والناس الناس، عقول حيث إىل األمة،
 منطق احلب، مبنطق وحياوروهم إليهم ليجلسوا الفسقة يالحقون الذين هم أين اهللا، محى إىل ويدعوهم ليحاوروهم التائهني مع جيلسون الذين
 النهج طبق يسريون الذين هؤالء أين أوروبا، جماهل يف تغربوا الذين أولئك فعل كما التابعون، فعل كما اهللا، رسول أصحاب فعل كما الغرية
  .العظيم اهللا  وأستغفر هذا قويل أقول وجل، عز اهللا به أمر

 آذام من تنفذ وأن كلمايت حرقة تبلغهم أن آمالً  اإلنسانية يف أو الدين يف لنا إخوة إىل أوجهها حمرتق قلب من تنبع كلمات: اإلخوة أيها
 يف موجودة كانت إن إنسانيتكم نبضات راجعوا جواحنكم، بني بقية له كانت إن وجل عز باهللا إميانكم راجعوا الناس هؤالء يا: قلوم إىل

 عباد جوع تستثمروا ال جيوبكم، بؤسهم طريق عن لتملؤوا ا منر اليت اخلطرية املرحلة هذه يف وجل عز اهللا عباد بؤس تستثمروا ال كياناتكم،
 من جتعلوا ال اهلالك، خطر من البالء، خطر من ا يتخلصوا أن حياولون طعام من لقمة عن وألطفاهلم ألنفسهم يبحثون الذين وجل عز اهللا

 وخبز طعام من األفران يف ما يلتهم أن يريد من شأن أحط وما أشنع وما أغرب ما. جيوبكم يف املال من مزيد الستثمار أداة هذا حاهلم
 صفر يعودون ولكنهم الطعام هذا من بشيء بيوم إىل يعودوا أن يأمنون الذين اجلياع حساب على من، حساب على به فيتاجر ليذهب
 ضاقت إذا أيضاً، اإلنسانية املشاعر أفغاضت كيانكم عن الدين مشاعر غاضت إذا اإلخوة، أيها أمركم عجيب. الناس هؤالء بسبب اليدين
 وأسبابه، الوقود إىل تتجهون فإنكم أفواههم من الطعام لقمة باستالب يتعلق فيما بؤسهم فقرهم، الناس، جوع تستغلوا أن السبل عليكم
 تقدمي سبيل يف إمكاناا كل ا الدولة تعتصر اليت املوجودة املادة هذه حتيلون اإلخوة، هؤالء يفعل ما اإلخوة أيها يعلم كلكم أقول؟ وماذا

! الناس هؤالء يا اإلنسانية تكون أهكذا سوداء، لسوق أداة منها جيعلوا أن على يصرون الناس من بثلة وإذا مجيعاً  الناس إىل منها أمكن ما
 يؤمنون أم يزعمون مسلمني بني أقارن أن أريد ال أنا األرض، على ميشون بشرٌ  هذا يفعلون الذين أن تصدقان ال عيين إن لكم أقل دعوين
 ال عليهم، بل هلم حاكمة مستيقظة الغضة اإلنسانية مشاعرهم ولكن الكتابية وال اإلسالم ال يعرفون ال قط، الدين يعرفون ال أناس وبني باهللا
 طعاماً  يتجرعوا أن اإلخوة هؤالء أفريضى ألتساءل وإين القلب، يدمي شيئاً  القبيل هذا من أمسع يوم كل يف اإلخوة أيها. أقارن أن أريد

 هذا يف واجبنا أن اإلخوة هؤالء فليعلم أال. الطعام هذا من ضرراً  ألقل الناقع السم إن هو إال إله ال الذي واهللا ؟!اجلياع أفواه من يأخذونه
  .منهم بدالً  لنأكلها أفواههم من تدنو اليت باللقمة نضحي أن ال للمحتاجني لنقدمه جيوبنا يف مبا نضحي أن الصدد
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  ٤/١/٢٠١٣خطبة جمعة للدكتور البوطي  – الجهاد بحبال اإلسالم خنق على يصّرون إنهم
 سبحانك. سلطانك ولعظيم وجهك جلالل ينبغي كما احلمد لك ربنا يا مزيده، ويكافئ نعمه يوايف محداً  هللا احلمد هللا، احلمد مث هللا احلمد
 ورسوله عبده حممداً  أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد. نفسك على أثنيت كما أنت عليك ثناء أحصي ال اللهم

 حممد سيدنا آل وعلى حممد سيدنا على وبارك وسلم صل اللهم. ونذيراً  بشرياً  كلهِ  العامل إىل اهللا أرسله. أرسله نيب خري. وخليله وصفيه
  :اهللا عباد فيا بعد أما. تعاىل اهللا بتقوى املذنبة ونفسي املسلمون أيها وأوصيكم. الدين يوم إىل متالزمني دائمني وسالماً  صالةً 

 الذي من .يقرها من مجعاء اإلنسانية دنيا يف ليس مرعبة شنيعة مصائب على تنطوي سورية ا متر اليت الفتنة هذه أن يف أحد يشك ال
 من يوم سيأيت أنه يصدق الذي من! عليهم؟ وتـَُهدمُ  م ُحتَرقُ  أو ومساكنهم بيوم من الناس فيه يـَُهجرُ  سورية على يومٌ  سيأيت أنه يصدق

 ولتحرق صالح كل على ولتقضي مفسدة كل ولتزرع نعمة كل لتجتث مجعاء األرض جنبات من آتيةً  اإلجرام أيدي فيه تتالقى الزمن أيام
 الذي من ؟االستطاعة جهد فتدمرها والكهرباء النور مولدات وتتعقب وتلك وهذه هذه فتفجر والنفط الغاز أنابيب ولتتعقب والزرع النسل
 ما املرعبات من ترى أن على املبصرة األعني فيه ُحتَْملُ  سيأيت يوماً  أن يصدق الذي من! البلدة؟ هذه على اليوم هذا مثل مير أن يصدق كان

ون الذين الربآء رؤية على ُحتَْمل مدارسهم، يف أو أهليهم أحضان يف يـَُقتلون الذي األطفال رؤية على ُحتَْملُ  لرؤيتها، األعنيُ  ُختَْلق مل ذبح يَُذحب 
 مث يُغتصنب الاليت النساء رؤية على األعني هذه ُحتمل الباسقة، األبنية قمم من م يُقَذف الذين الناس رؤية على األعني هذه ُحتَمل النعاج،
 وفيم العاصف، اليوم هذا مثل ا مير جرياا على والسلم األمن توزع اليت اآلمنة البلدة هذه سوريا أن يتصور كان الذي من ويبضَعن؟ يُقتـْلن
 الذي الحقد قانون وهو أال له ثاني ال واحد قانون غطاء تحت ويتم يجري ذلك كل! ذلك؟ كل جيري قانوين غطاء أي وحتت وملاذا
  .أوالً  نعلمها أن ينبغي اليت احلقيقة هي هذه .مطلوب كل تحقيق سبيل في ممكن كل يشرعن أن شأنه من

 مصيبة إنها لكم، منها جانباً  استعرضت اليت املصائب هذه من وأخطر وأعىت أدهى مصيبة إىل أنظاركم ألفت أن اهللا عباد يا أريد ولكين
 أن على اإلسالم ُيحمل إذ يراها أن منا كل  بوسع التي الصورة إنها قط، قبل من بها للتاريخ عهد ال حديثة بطريقة اإلسالم محاربة
 أال .ذاته اإلسالم بسالح بسالحه، اإلسالم ُيحارب بيده، ذاته ينحر أن على العجيبة الطريقة بهذه اإلسالم ُيحمل بيده، نفسه ينحر
 هذه وراء من إليها للدخول الجنة باب طرق اسم تحت الجهاد، اسم تحت وُترتكب تُنتهك الجرائم تلك كل أن كيف ترون

 وشرائعه اهللا كتاب يضعون كيف كلها الدنيا أطراف من املباركة األرض هذه فوق جتمعوا الذين هؤالء إىل اهللا عباد يا ترون أال ،؟الجنايات
 إنهم ثم أقدامهم تحت وشرائعه اهللا كتاب يضعون أجل –الواقع عن تعبرياً  الكالم هذا قلت إن الدين لشعائر ومعذرة– أقدامهم حتت

 يعكف من وبين نراها التي الظاهرة هذه بين فرق من هل اهللا، عباد يا هذا ترون أال ،؟جباههم على استخفافاً  اإلسالم شهادة يرسمون
 والحمد بالتكبير اهللا اسم ذاكراً  إال منها الواحدة الشربة يزدرد أال على مصراً  الكأس إثر الكأس منها يحتسي الخمرة شرب على

 على يقدم من وبني بينها فرق من هل مثلها، ما بطريقة وُيستهزأ اإلسالم ا يُستخف اليت الظاهرة هذه بني فرق من هل ،؟والبسملة
  .؟!وتعاىل سبحانه اهللا اسم ذاكراً  الإ مكرباً، إال يرتكبها أال على يصر مث اراً  جهاراً  الفاحشة

 هذه مثل أعهد لم ولكني ،السخرية صور من اهلزء، صور من الكثري مر  ،العامل تاريخ يف أقرأ وأنا والكثري الكبري الشيء خباطري مر  لقد
 سبحانه اهللا كتاب يف نقرؤها اليت الجهاد شرعة ُتمزق اهللا سبيل في الجهاد باسم اإلسالم، ميزق اإلسالم باسم. اهللا عباد يا قط الصورة
 النتائج ذي هي ها. الناس من كثري عند اإلسالم من التذمر أسباب الكراهية، أسباب ُخيلق تنفيذه إىل والسعي اإلسالم حتقيق باسم. وتعاىل
 لوائها، رفع على يصرون اليت لعلمانيتهم حججٍ  عن يبحثون القريب األمس إىل كانوا الذين أوالء هم ها جلية، أبصارنا أمام تبدو األوىل
 من فرح وال يفرحون اليوم إم يعثرون، كانوا فما تنفيذها إىل يسعون اليت دينيتهم ال لواء لرفع احلجج عن يبحثون القريب األمس إىل كانوا
 جمتمعاتنا يف الالدينية فرض إىل سعياً  املختلفة األنشطة ميادين أمامهم اتسعت لقد نعم .غرة حني على رآه مث افتقده قد كان كنز على عثر

 شيء على يعثرون أفكان اإلسالمية، جمتمعاتنا يف العلمانية راية لغرس املربرات جيدوا أن أجل من املربر إثر باملربر أمسكوا لقد اإلسالمية،
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 كله العالم من مرأى على األحداث مسرح على ووقفوا العالم أقطار من إلينا أوِفدوا أو إلينا وفدوا الذي هؤالء لوال ذلك من
 يا جيري الذي هو هذا أليس ،؟ترون أال ،؟بسالحه ذاته ينحر بأن اإلسالم على يحكمون بيده، نفسه ينحر بأن اإلسالم على يحكمون

  !اهللا؟ عباد

 لم واهللا فال اهللا رسول يقوله ما ذلك بعد وتدبرنا اهللا كتاب إىل ومعرفته إلدراكه وأصغينا اٍإلسالمية الشريعة كتب يف قرأنا اإلسالم، يف اجلهاد
 إلى باإلنسان يرقى الذي السلم إال فيه نجد لم اإلنساني، العمل قمة إلى بالمسلم سعياً  إال وجل عز اهللا شرعه الذي الجهاد نجد
 األرزاق ب يربر اإلسالمي اجلهاد ؟!الفاحشة ارتكاب يبيح اإلسالمي اجلهاد. جمعاء باإلنسانية الرحمة قمة إلى بل ال العدالة، قمة

 كل تفجري يربر اجلهاد ؟!اجلائعني أصحاا أفواه من اللقمة استالب يربر اإلسالم يف اجلهاد ؟!املؤمنني اآلمنني املسلمني الربآء من والثروات
  :يقول إذ وجل عز اهللا به يأمر ما نقيض إىل السعي يربر اجلهاد ؟!األرض هذه فوق لعباده وجل عز اهللا سخره الذي الرزق منابع

  ).ِإْصَالِحَها بـَْعدَ  اَألْرضِ  ِيف  تـُْفِسُدواْ  َوالَ (

 ها ولكن! هذا؟ يقول الذي من !صالح هو ما كل على ونقضي صالح هو ما كل سنفسد بل ال: أصحابه لسان على يقول الجهاد
 أمامنا ُفِسحَ  لقد تعود، ال قد اليت الفرصة هي هذه: هلم يقول احلال لسان وكأن وهنا هنا لقاءام يعقدون الالدينية ينشدون الذين أوالء هم

 هل ولكن! ترون؟ أال اتمعات، هذه يف الالدينية ولفرض اإلسالم حملاربة جاءت قد الصفر ساعة أن تعلن اليت اإلشارة تلقينا ولقد الطريق
. المصير سوء إلى علمه أوداه أحمق عالم كم العلم، قبل العقالنية إىل ليدعو اإلسالم وإن املتدبر العاقل اإلنسان جيعل ما هنالك
 ما ،األمريكي البيت عبر يمر ال اإلسالم إلى الطريق أن ويعلم إال عاقل من ما. بالعلم نتوجها مث األشياء نعقل أن على يربينا اإلسالم

 برنارد يخططه ال اإلسالم إىل السعي نظام أن ويعلم إال عاقل من ما ،أبيب تل عبر يمر ال اإلسالم إىل السري أن ويعلم إال عاقل من
 أال على يربينا إسالمنا ومصادرها، احلقائق نعلم أن على يربينا إسالمنا العقالنية، على يربينا وإسالمنا هذا ويعلم إال عاقل من ما ،ليفي
  ".خيدعين اخلب وال باخلب لست: "عمر يقوله كان ما لنا يقول إسالمنا ،َنْخدَع وال ُنْخدَع

 اإلسالم تربة من اإلسالم امتالخ وهو أال له ثاين ال واحد أساسي شيء إىل يهدف املختلفة املتنوعة املصائب من نراه الذي هذا كل نعم،
 راسخة بشرى وجل عز اهللا جعله ما أخفي ال ولكين هذا أقول. اهللا عباد يا نعلمها أن ينبغي اليت احلقيقة هي هذه نعم، ،والمدينة مكة بعد
 وتنتهي ستمر الفتنة هذه إن: ا وجل عز اهللا أكرمين اليت البشارة ذه فيها أشك ساعة تأيت أو يوم يأيت أن ميكن وال جواحني بني ثابتة
 حذار فحذار ،والدرس العبرة منها يلتقطوا أن أجل من بذكرياتها الناس يلهج ولسوف عين، بعد أثر إلى تتحول ولسوف قريب، عما
 سبحانه هللا الشكر عن حتجبكم اهللا، نعمة عن حتجبكم سكرة إىل النفس، سكرة إىل املصيبة هذه من اخلروج فرحة حتملكم أن اهللا عباد يا

 به، وجل عز اهللا أمر مبا ينهض الذي للجيش وأقوهلا بأمرها، القائمني لسائر وأقوهلا األمة، هذه لقيادة وأقوهلا لنفسي، أقوهلا حذار، .وتعاىل
 بأمره ملتزمين صراطه على سائرين عبيداً  تكونوا أن على معه البيعة جددوا اهللا، عاهدوا املنعم، شكر فتنسوا النعمة تسكركم أن حذار
 أسواقكم، على بيوتكم، على رقباء تكونوا أن على وتعاىل سبحانه اهللا عاهدوا ،أبيب بتل يمر الذي النهج على ال رسم الذي النهج على
 وبألسنة أحوالكم بألسنة له قولوا اآلن، من اهللا عاهدوا وتعاىل، سبحانه اهللا صراط عن واحداً  يوماً  اتمع هذا يشرد أال جمتمعاتكم على

 فيه، وقعنا الذي الشرود من نستغفرك اآلن من حنن وها أمرت، الذي الصراط على نسري أن على نعاهدك اآلن منذ حنن ها: قولوا أفواهكم،
 لنتذكر نتالقى ولسوف عليه، اهللا تعاهدوا أن ينبغي ما هذا هديك، إىل نعود حنن وها صراطك إىل نعود اليوم ولكننا الضعفاء عبادك حنن
 اهللا وأستغفر هذا قويل أقول شيئاً، ذلك وراء من ينالوا لن العكر باملاء طريقها عن يصطادوا أن حاولوا والذين ستمر املصيبة احلقيقة، هذه

  .العظيم
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  ١٩٩١: محمد سعيد رمضان البوطي. د –ه هذا ما قلته في مهرجان اإلمام علّي كرم اهللا وجه
 ).يف لندن ١٩٩١اهللا وجهه عام هذه الكلمة ألقاها الدكتور البوطي رمحه اهللا يف مهرجان اإلمام علّي كّرم (

أجدين اليوم، بعد أن أصغينا معًا إىل احملاضرات اليت ألقيت باألمس، مضطرًا إىل أن أفاجئكم بطّي موضوعي الذي أعددته : أيها السادة
معنا البارحة، فيما استمعنا، إىل وكتبته، بعيداً عن مسألة الغدير والشيعة، ذلك ألين لن أجد متسعاً له يف أذهانكم اليوم، ال سّيما أنا قد است

 .حماضرتني بلغتا األوج يف األمهية واملوضوعية؛ أوالمها لسماحة الشيخ حممد حبر العلوم، والثانية لسماحة الشيخ حممد مهدي مشس الدين

عة اليت ُوضعت فيها النقاط على وإن بوسعكم أن تعلموا أن كلميت اليت سأرجتلها اآلن، لن تكون يف جمملها أكثر من توقيع على األفكار الرائ
 .احلروف من هذين الباحثني اجلليلني

 .غير أن توقيعي هذا لن يكون مجرد كلمة تخط على ورق، وإنما هو بيان وتعليق وتعميق للمعاني التي أصغينا إليها

تناسى الرجل انتماءه املذهيب وصعد لقد كانت كلمة مساحة األستاذ اجلليل الشيخ حممد مهدي مشس الدين، من املوضوعية والدقة، حبيث 
 .إىل أعلى درجات الصفاء اإلسالمي، واستطاع من هذا املنطلق ومن ذلك التحليق أن يضعنا أمام فكر موضوعي رائع

أفليس من احلق ومن مقتضيات العدل أن يقوم باحث مثلي، رمبا كان ينتمي إىل مذهب مقابل، فيقف املوقف ذاته، ويذهب مذهب 
ليل يف هذه املوضوعية، حبيث يتخلى هو اآلخر عن مذهبيته وانتمائه، ليلتقي معه يف قمة الصفاء اإلسالمي، وعلى أساس من األستاذ اجل

 احلقيقة اإلسالمية ذات اجلذور الواحدة واملوحدة؟

 .وهذا ما ندبت نفسي إليه، وأسأل اهللا تعاىل التوفيق. هذا ما قد شعرت بضرورته

بل إين ال أعتقد أن اإلسالم جاء لتحقيق هدف من  .حدة األمة أساس مقدس، بل لعله أقدس أساسو ال شك أيها اإلخوة، أن 
 .إن اإلسالم جاء ليوّحد األمم والقبائل والشعوب اإلنسانية املتفرقة.. األهداف، أجّل وأخطر من حتقيق وحدة األسرة اإلنسانية

وكلما كانت . سالمية محققين لهذه الغاية فإن سلوكهم سليم وصحيحكلما كان سلوك المسلمين وتوجهاتهم اإلوإنين ألتصور أنه 
 .أنشطتهم اإلسالمية تسير في نقيض هذا الطريق، وتبعثهم على التفرق والشتات فإن سلوكهم منحرف وغير صحيح

ته اإلسالم الذي يفرق ويشتت، أيعقل أن يكون اإلسالم الذي وّحد، باألمس، القبائل املتخاصمة واملتعادية، هو بذا: وإين ال أزال أتساءل
إنني ال أستطيع أن أتصور أن هذا اإلسالم الذي نمارسه اليوم هو ذاته الذي مارسه سلفنا وأجدادنا  ..!اليوم، األمة املتضامنة الواحدة؟

  ..!باألمس

 .إذن ينبغي أن ننطلق من هذا األساس.. وحدة األمة، هي القطب الذي تدور عليه رحى اإلسالم أمجع

ا ما يتعلق بأصول اإلسالم ومبادئه الكلية اليت الخالف فيها اليوم، ومل يقع فيها أي خالف باألمس، فال نتوقف عند شيء منها، بل ال أم
 .يوجد أي إشكال فيها

لني وما تفرع عنه، واملشكالت اليت صورها لنا كل من األستاذين اجللي -حديث الغدير- ولكن احلديث هنا ينبغي أن يتناول الغدير 
 هذه املشكالت كيف ميكن حّلها، وقد علمنا أن أقدس ما جاء اإلسالم لتحقيقه إمنا هو وحدة األمة؟.. باألمس



  ٢إصدار     حتذير اهلدي النبوي من الفنت، وسبل النجاة منها

٩٣ 

 

فأنا ما مسعت فيما مسعت باألمس، وقبل األمس، شيئًا من الكلمات . وحلسن احلظ، كلنا متفقون وهللا احلمد على هذا اهلدف األقدس
 .د الوحدة اإلسالمية، ويهتف ا، ويطلق الزفرات املتتالية البتعادنا عنهاوالتدخالت، إال والحظت أن املتحدث ينش

إال أننا عندما نسري يف خطواتنا العملية، ابتغاء حتقيق اإلسالم، جند أن هذا اهلدف قد تبخر، وجند أنفسنا عاجزين عن القبض عليه بأي 
 ..!بل البّد أن له سبباً .. ولعل لذلك سبباً . شكل من األشكال

أنا لكي أرسم دائرة هندسية متكاملة، البد أن أضع .. ا السبب لفت القرآن الكرمي نظرنا إليه، وهو حقيقة علمية منطقية هندسية معروفةهذ
فإذا مل أستطع أن أثبت يدي على احملور . إن احملور هو الذي يوجد الدائرة اليت تتكامل من حوله.. يدي قبل ذلك على احملور الثابت

 ..!يهات أن أستطيع إدارة خط متكامل يعرب عن الوحدةالداخلي، فه

 فما هو احملور الذي يلّم الشعث؟ ما احملور الذي يوجد الدائرة؟

ولو بدأ . التفرقوا، بادئ ذي بدء: مل يقل. }واعتصموا حببل اهللا مجيعًا والتفرقوا{: لقد أجاب القرآن الكرمي عن هذا السؤال عندما قال
 .احتدوا، ملا استطاع الناس إىل ذلك سبيًال، وملا استطاع املنطق أن ينجدهم يف حتقيق هذا األمرال تفرقوا، أو : فقال

، حىت إذا استجابوا هلذا األمر واعتصموا حببل اهللا، أي أمرهم بوضع المحور.. واعتصموا بحبل اهللا :ولكن البيان اإلهلي قال قبل كل شيء
 .دم إليهاأتيح هلم بعد ذلك أن حيققوا الوحدة اليت ن

موضوع الغدير .. فما هو هذا احملور يف موضوعنا اليوم.. وحنن اليوم حباجة إىل أن نلمس احملور الذي يعيد وحدتنا إىل بنائها احلقيقي القائم
 وما يتفرّع عنه؟

ثانيهما االقتداء بآل بيت رسول أوالهما حب آل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  :أعتقد أن احملور هنا يتكون من حقيقتني اثنتني
 .اهللا الذين يجب أن نحبهم

منذا الذي .. أما احلب، فأنا أتلمس مكانه يف نفسي ونفس كل إنسان صادق يف إسالمه، فال أجد يف هذا أي فرق بني مسلم ومسلم
مه مث مل يفض قلبه حبًا آلل بيت رسول منذا الذي صدق يف إسال!.. اليفيض قلبه حبًا لعلي رضي اهللا عنه وكرم اهللا وجهه وعليه السالم؟

 ؟!اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 :وإنين ألعتقد أن اإلمام الشافعي إمنا كان يعّرب عن مشاعر كل املسلمني عندما قال

 فليشهد الثقالن أين رافضي... إن كان رفضاً حّب آل حممد 

 :لصالة والسالم البّد أن يردد مع البوصريي أبياته هذهبل إنين ألعتقد أن كل ذي شعور صادق يف حمبة اهللا ورسوله عليه ا

 ـمدح يل فيكم وطاب الرثاء... آل بيت النيب طبتم فطاب الـ 

 ت عليكم فإنين اخلنساء...أنا حسان مدحكم فإذا حنـ 

 سّودته البيضاء والصفراء.. سدمت الناس بالتقى وسواكم 

 البكاء يف عظيم من املصاب.. فابكهم ما استطعت إن قليالً 
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 ـه وتفويضي األمور براء... غري أين فوضت أمري إىل اللـّ 

ع إخوة وعندما شرفين اهللا ألول مرة باحلج إىل بيته احلرام، مث بزيارة مثوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، دخلت البقيع، ووجدتين مندجماً م
وأنا أفهم شيئاً من -وعهم، وأصغيت إىل أبيات فارسية من الرثاء هلم وقفت معهم، واندجمت يف مج.. جاؤوا من إيران يزورون قبور آل البيت

 .تأثرت كما تأثروا، وبكيت كما بكوا، واندجمت معهم يف شعور هو معني من معني اإلسالم، وغصن من جذع دين اهللا عز وجل -الفارسية

 .ني فئة وفئة من املسلمني، فال أجدهذه احلقيقة القائمة الكربى، أتلمس مكاناً فيها ملذهب دون مذهب، أو خلالف ب

 .احلقيقة الثانية يف هذا احملور، هي االقتداء بآل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إنين أنظر إىل هذه احلقيقة  ..أبرز وأهم وأبسط ثمرات الحب االقتداء بالمحبوب؛ إن المحب لمن يحب مطيعوحنن نعلم أن من 
كل مسلم، بقطع النظر عن مذهبه ونوع انتمائه، فال أجد مسلماً صادقاً مع اهللا إال وهو مقتد يف سلوكه الثابتة؛ وأحاسب نفسي، وأحاسب  

 .ومشاعره بآل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مر موقفًا مستقالً، ووهللا الذي ال إله إال هو، لو أن عليًا كرم اهللا وجهه اختذ يوم السقيفة موقفاً مستقًال، أو اختذ يوم استخالف أيب بكر لع
 ..!إذن لتركنا كل نهج واتبعنا نهج عليأو يوم الشورى اليت بويع على أعقاا لعثمان موقفاً مستقًال، 

فكان البد أن يقودنا  ..مع النهج اإلسالمي العام.. ولكن نظرنا فوجدنا هذا اإلمام اجلليل اندمج يف فكره وسلوكه مع الكلمة اجلامعة
 .به وإلى سلوك النهج الذي سلكهالحب إلى االقتداء 

أنا مسلم، .. حسيب أن أجد عليًا رضي اهللا عنه سار يف هذا املنحى ألتبعه. وأنا ال أذهب يف حتليلي هلذا املوقف إىل أكثر من هذا الكالم
ل، أو أن أبتعد يف ليست يل مصلحة يف أن أضعف حديث الغدير، وليست يل أي مصلحة يف أن أؤو .. وال داعي إىل أن أحلل وأن أتساءل

 .يغنيين عن ذلك كله أن أجعل من سيدنا علي رائدي يف تفسري احلديث، بل يف تفسري هذا األمر كله.. الكالم عن ظاهره

وأشعر أن إمياين ينقص ورمبا يتزلزل ويضطرب، إن مل يتحقق هذا االقتداء بآل .. آية هذا االقتداء الذي أشعر بضرورته.. وآية هذا الذي أقول
.. أن عليًا رضي اهللا عنه عندما اختذ موقفًا صرحيًا من معاوية أيام الفتنة، بعد مقتل عثمان، وكتب إليه الرسائل: ت رسول اهللا، آية ذلكبي

ولعلكم مجيعاً تعلمون أن مجهور  ..منحرف عن اخلط، خارج عن النهج، اجته مجهور املسلمني إىل ما اجته إليه علي -أي معاوية-وأعلن أنه 
قرأنا هذا يف كتب الشريعة اإلسالمية؛ .. قهاء يقررون أن عليًا هو صاحب الوالية واخلالفة بعد عثمان، وأن صف معاوية يشكل البغيالف

البغي هو اخلروج على إمام املسلمني أو : على اهلامش. (وهذا هو رأي اجلمهور.. هذا هو رأي اإلمام الشافعي، وهو رأي اإلمام أيب حنيفة
شرعية حكمه، مبوجب تأويل اجتهادي من الباغي، وعلى الرغم من أن إمام املسلمني ميلك صّده ومقاتلته اعتمادًا منه على التمرد على 

 ).هاجتهاده املقابل، فإن الباغي ال يكّفر واليفّسق رد بغي

 أين يكمن الخالف إذن أيها اإلخوة؟ 

 .أتصورههذا ما .. يكمن اخلالف فيما شجر بني املسلمني من بعد

 يكمن اخلالف يف سلسلة اخلالفة اليت رأى اإلخوة الشيعة أا ينبغي أن تكون حمصورة يف ساللة علي رضي اهللا عنه، إىل عهد اإلمام الثاين
 .عشر الذي اختفى كما يقرر اإلخوة الشيعة

 .تلك هي منطقة اخلالف وحدودها يف هذه املسألة
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إنما مجهور املسلمني يرون أن حديث الغدير وما يتفرع عنه وما قد يوحي به، . اجتهادية جمردة مسألة.. إا مسألة اجتهادية: وأنا أقول
على . (وإمنا على املسلمني أن جيتهدوا ويتفقوا بعد ذلك على اختيار من يشاؤون ..يتعلق ذلك كله بشخص علي رضي اهللا عنه دون غيره

باخلالفه ) فإن علياً مواله(.. ، أي مل يفسر كلمة غدير كما فسره اإلخوة الشيعةعلى أن عليًا رضي اهللا عنه لم يفسر حديث ال :اهلامش
السياسية من بعده، إذ لو كان هذا تفسريها يف اجتهاده، ألعلن ذلك يوم السقيفة ودعا إىل هذا احلق لنفسه حمتجًا ذا احلديث، والختذ 

 )ناملوقف ذاته الذي اختذه من معاوية بعد مقتل عثما

 ..اننا الشيعة فريون أن حديث الغدير يشري إىل إمامة علّي أوًال، مث متتد اإلشارة منه إىل آل بيته حىت غياب اإلمام الثاين عشر ثانياً أما إخو 

واليوم حنن نسري يف الفرتة اليت يغيب فيها اإلمام  ..غدت تاريخًا مضى.. طويت.. تجاوزناهاهذه املرحلة، أيًا كانت أمهية اخلالف فيها، 
عندما حيني ظهور هذا اإلمام الغائب، وعندما يظهر : أقول عن نفسي وعن كل مسلم.. ملنتظر يف اعتقاد اإلخوة الشيعة، أقول لكم حبقا

فعًال، لن يكون هناك أي لبس على ظهوره، ولن يكون هناك أي ضباب أو اضطراب يغّشي على شخصيته، وعندما حيني ذلك امليعاد 
 ..! مجيعاً قد غدوا مذهباً واحداً وأم مجيعاً يقّدمون الوالء هلذا اإلمام ويتقدمون بالبيعة لهفلسوف جتدون أن املسلمني 

وذلك بالنسبة إىل املاضي منذ وفاة رسول اهللا إىل أواخر اخلالفة الراشدة، اليوجد هنا أو هناك أي .. هذا بالنسبة إىل املستقبل املنظور
 .خالف قط

 .أما ما عداها فال أجد موضوعاً ألي خالف.. ذلكرقعة اخلالف تتمثل فيما بني 

وأعتقد أن هذا املعىن ماثل أمام األبصار . ال أجد ماّدة أستطيع أن أضع يدي عليها ألعثر فيها على ينبوع خالف أو سبب فرقة قط
ذا احلل يكفينا مؤونة تأويل لسنا والبصائر مجيعاً، ومن مث فهو يكفينا مؤونة اخلوض يف تفاسري قد تتفرع عنها اجتهادات خالفية شىت، ه

 .واقع نلمسه ونعيشه ..مث إن هذا واقع. بصدده ولسنا حباجة إليه قط

 أين بقي اإلشكال الخفي؟ .. إذن

إن الذي كان واليزال يفرق بين  :امسحوا يل، أيها األخوة، أن أقول بصراحة، وأن أستظل بصراحة الكلمات اليت أصغينا إليها باألمس
 .عندما ينسى اإلنسان أن املذهب خادم للمبدأ، يضحي باملبدأ يف سبيل املذهب ..!!ما هو العصبيات العصبيات واألهواءالمسلمين إن

ولو أن الناس، أو لو أن املسلمني باألحرى، تنّبهوا . وتلك هي مثرة العصبية اخلطرية يف حياة املسلمني، بل يف حياة اجلماعات اإلسالمية كافة
.. يربر وجوده إال أن يكون خادماً للمبدأ املتفق عليه، حلركوا املذهب كما يقتضي املبدأ، ولسّريوا الفروع كما تقتضي اجلذورإىل أن املذهب ال

 .ولتحررنا عندئذ من عصبياتنا، ولتحررنا من أهوائنا

إنين عندما أنسى يف كثري من . راء واجتهاداتانطالقاً مما أثبتناه يف بعض األحيان من آ.. وأنا أقول هذا الكالم انطالقاً من النظر إىل نفسي
أجد حافزًا خفيًا بني جواحني وقويًا يدفعين إىل أن أنتصر  -واإلنسان بشر-األحيان أنين مشدود إىل مبدأ وأنين مكلف برعاية هذا املبدأ 

الدفاع عن شخصييت أدافع عن هذه للفكرة اليت ناديت ا، وأشعر أا قد غدت جزءًا من شخصييت وكياين، بل أشعر أنين من منطلق 
 .ولكين أعود فأذكر املبدأ الذي شّدين اهللا إليه. الفكرة

كلمة أثّرت يف نفسي تأثريًا عميقاً، مسعتها من مساحة األستاذ حممد مهدي مشس الدين يف أحد املؤمترات   - أيها اإلخوة-وأنا ال أزال أذكر 
اجتهاداتنا وآراؤنا، فيجب أال ننسى أن علينا أن نتمسك حبجة سنمضي ا إىل الّديّان يوم مهما كانت : "اليت عقدت يف اجلزائر، عندما قال

وايتنا . حنن سائرون إىل اية.. أال فلنعلم أا العمود الفقري يف حّل كل مشكلة ومعضلة.. ، وقد كررها البارحة"القيامة وسيسألنا اهللا عنها
ولسوف ننسى ما كنا ندافع عنه، رمبا، من .. م ذلك املصري ستذوب عصبياتنا، وتنمحي انتماءاتناوأما. وقفة بني يدي اهللا سبحانه وتعاىل
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فماذا حنن قائلون؟ وبأي منطق . أهواء ورغبات وشهوات، وجندنا أمام احلقيقة العارية اليت نُدبنا يف هذه احلياة إىل الدفاع عنها والتمسك ا
 ندافع آنذاك عن مواقفنا اليوم؟

هل أستطيع أن أدافع ترى .. ومقياسي هو ذلك املصري.. ب لنفسي، كلما تبنّيت رأياً، أن أضع نفسي من هذا الرأي أمام مقياسإنين أح
، سواء كانت هذه احلجة تعتمد على أجرين من اجتهاد مصيب هل أستطيع أن أمسك بحجة يقبلها اهللا مني.. عن رأيي هذا أمام اهللا؟

 ..طئ؟أو على أجر واحد من اجتهاد خم

وأنا أعجب عندما أمسع من بعض اإلخوة كلمات توحي .. أنا ما قرأت مرة شيئاً من ترمجة اإلمام علي إال وثار بني جواحني شجو ال اية له
 ..!بشكل مقصود أو غري مقصود أن هذا احلب ال يعرفه ومل يذقه إال بعض من املسلمني؛ أسعدهم اهللا دون غريهم ذه النشوة

 .ولكن هذا احلب يدعونا إىل االقتداء. وواهللا إننا مجيعاً لننهل من هذه الكأس.. مجيعاً نتحلق حول هذا املعنيواهللا إننا 

دما أجد أن أنا عندما أنظر إىل علي رضي اهللا عنه، وقد اختذه كل من اخللفاء الثالثة من قبله، مستشاراً بل أمرياً له رمبا، أمرياً غري متوج، عن
وارجعوا للوقوف على (عنه وقد خرج إىل ذي القصة لقتال املرتدين، وجاءه علي رضي اهللا عنه فأمسك بزمام فرسه قائًال  أبا بكر رضي اهللا

فواهللا لئن . ّمل سيفك وأمتعنا بنفسك: أقول لك يا خليفة رسول اهللا ما قال رسول اهللا يوم أحد): "هذا النص إىل أي مرجع تارخيي تريدون
 .فعاد أبو بكر وكّلف باللواء غريه ..!"وم هلم قائمة من بعدكنكب املسلمون بك لن تق

كن القطب : "مث أنظر إىل عمر إبان خالفته، وقد استشار هو اآلخر علياً رضي اهللا عنه، يف أن خيرج بنفسه إىل بالد الفرس، فيقول له عليّ 
هذه األرض انتقضت عليك العرب من أقطارها، الثابت وأدر رحى احلرب من دونك، وأصلهم دونك نار احلرب، فإنك إن شخصت من 

 .وإّن أول مرجع لنا يف هذه املشورة األخوية الرائعة كتاب ج البالغة". حىت يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بني يديك

دما أجده وقد أرسل وعندما أجد نصائحه لعثمان وقد أحدق به أولئك األشرار، ويستحيل أن تصدر إال عن قلب خملص حمب، وعن
عندما أجد هذه املواقف كلها لعلي، كيف أستطيع أن أعرب عن .. احلسن واحلسني ليحرسا عثمان ضد أي خطر قد يتسرب إليه: رحيانتيه

لو  -أقولها ثانية-وواهللا .. إال بالسير على النهج الذي سار عليه.. إنني ال أستطيع أن أعبر عن حبي هذا إال باتباع خطواتهحيب له؟ 
 .أن اإلمام علياً كرم اهللا وجهه، اتخذ موقفاً مستقًال في عهد من العهود، لتركنا كل خط دون خطه

فإن وبعد، فإذا كانت وحدة األمة هي األساس األقدس، بل هي اهلدف األمسى الذي تدور عليه أحكام اإلسالم العلمية والعملية مجيعاً، 
 .ر من أي عصر أخر مضىقداسة هذا المبدأ تتجلى في هذا العصر أكث

وإن أمهية الوصول إىل هذا اهلدف األقدس تدعونا إىل أن جنند كل الطاقات، وأن نضحي بكل آرائنا االجتهادية، يف سبيل احلفاظ على هذه 
 .الوحدة أو استعادا

 من أين، وكيف أشعر بهذا المعنى؟ 

ادية، وال كنوزاً من مدخرات األرض وخرياا، وال يرهبون فينا فكراً اجتهادياً وال أشعر ذا املعىن عندما أجد أن أعداءنا ال يرهبون فينا قوة م
  ..!يخافون أن تلتقي هذه األمة على نهج واحد كما التقت باألمس!. ولكنهم يخافون من شيء واحد .ماضياً حضارياً أفل جنمه

بل إىل .. تضحية بكل شيء من أجلها، عندما أصغي إىل اهلمسيزداد شعوري بقداسة هذه الغاية وضرورة اجلهاد يف سبيلها، وأمهية ال
الكلمات الصارخة اليت تصك آذاننا من أعداء اإلسالم صباح مساء؛ إن العدو األوحد للغرب .. الكلمات الصارخة اليت مل تعد مهساً 

 .والشرق غدا اإلسالم
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يف الساعة الرابعة والدقيقة ) ١٩٩١عام (يوم الثالث من شباط من هذا العام ولعلكم مجيعاً مسعتم الكلمة اليت بثتها إذاعة لندن باللغة العربية 
 :اخلامسة بتوقيت دمشق، على لسان الصحافة الربيطانية نقالً عن تاتشر، وهي قوهلا

واليوم . ئر تذكروقد اار صرح الشيوعية دون أن يقدم الغرب خسا. أحدمها الشيوعية والثاين اإلسالم: لقد كان أمام الغرب عدوان اثنان"
 ."جيتمع الشرق الكاثوليكي واألرثوذكسي مع الغرب يف خندق واحد اة العدو الباقي وهو اإلسالم

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا. أقول قويل هذا وأستغفر اهللا العظيم، وأشكركم فماذا نحن فاعلون؟.. هكذا يقولون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي) وهذه مشكالتنا: (من كتاب
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    الفتن وخطورتها، وكيفية النجاة منها
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  ٢٦/٢/١٩٨٢خطبة جمعة للدكتور البوطي  – الفتن التي تحدث عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
سبحانك  .ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانكاحلمد هللا مث احلمد هللا، احلمد هللا محدًا يوايف نعمه 

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله  .اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد صالًة  .ونذيراً  أرسله اهللا إىل العامل كلِه بشرياً  .خري نيب أرسله .وصفيه وخليله

وأوصيكم أيها املسلمون ونفسي املذنبة بتقوى اهللا تعاىل، وأسألك اللهم أن تلهمين السداد والرشد  .وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين
  :وأن تقيين فتنة النفس واهلوى أما بعد فيا عباد اهللا

مع مجلة املظاهر املؤكدة لنبوة سيدنا حممد عليه الصالة والسالم والدالة على عظيم رمحته بأمته، أنك إذا عدت إىل أمة املصطفى هذه نبقى 
ورأيت وصاياه الجميلة الرحيمة تالحقنا في  ونظرت إىل الواقع الذي نعيش فيه رأيت سنته صلى اهللا عليه وسلم تعيش معنا يف كل حال 

مل يكن يعيش معهم فقط ومل يكن  –وهو حمدث أصحابه من حوله  –لقد كان عليه أفضل الصالة والسالم  .أحوالناكل تقلباتنا و 
بل كان يخاطبنا معهم وكان يوصينا إذا أوصاهم ويحذرنا إذا حذرهم ويصف لنا الفتن والوقائع وكل ما يمكن خياطبهم وحدهم فقط 

  .رنا من المتاهاتأن نراه أمامنا ليجنبنا المنزلقات وليحذ

، وما كان الفتن، كم حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنها وكم أوضح لنا سبيل الفرار منها وكم بيَن لنا سبل المعالجة لها
ألجيال اآلتية أصحابه رضوان اهللا عليهم حباجة مباِشرة إىل ذلك ولكنها الرمحة النبوية إذ كان يشعر ا املصطفى عليه الصالة والسالم لتلك ا

تعالوا بنا نصغي إىل طائفة من  .من بعده فلم يكن يدخر لتلك األجيال من وصاياه شيئاً ومل يكن يألو جهداً يف أن ينبهها وحيذرها ويرفدها
  .وصاياه صلى اهللا عليه وسلم اليت تتعلق بالواقع الذي نعيش فيه مما مل يكن موجوداً يف عصره عليه الصالة والسالم

كان الناس يسألون رسول اهللا عن اخلري وكنت أسأله عن الشر   :بخاري يف صحيحه وغريه عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه يقوليروي ال
نعم،  :خمافة أن يدركين يومه، فقلت له يا رسول اهللا لقد كنا يف جاهلية فأكرمنا اهللا عز وجل ذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال

فهل  :، قالقوم يهتدون بغير هديي ويستنون بغير سنتي :وما دخنه؟ قال :نعم وفيه دخن، قال :ك الشر من خري؟ قالوهل بعد ذل :قال
صفهم لنا يا رسول  :، قال حذيفة رضي اهللا عنهنعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها :بعد ذلك اخلري من شر؟ قال

فما تأمرين إن أدركين ذلك؟ قال عليه الصالة والسالم جواباً لسؤال حذيفة رضي  :، قالكلمون بألسنتناهم من أبناء جلدتنا، يت :اهللا، قال
تلزم عقر دارك وتعتزل تلك الفرق كلها ولو أن  :فإن مل يكن مثة مجاعة وال إماماً؟ فقال :، قالتلزم جماعة المسلمين وإمامهم :اهللا عنه

  .ت على ذلكتعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأن

يوشك أن يكون خري مال الرجل غنم يتبع ا شعاب ( :وقال عليه الصالة والسالم يف موقف طويل آخر فيما يرويه البخاري ومسلم وغريمها
  .أي يعتزل ا عن الناس )جبال

إا ستكون فنت، أال مث ستكون فنت القاعد ( :ويروي البخاري رضي اهللا عنه عن أيب بكرة رضي اهللا تعاىل عنه أنه صلى اهللا عليه وسلم قال
أال هل بلغت، أال هل بلغت، أال هل  أال فإذا وقعت فليلزم أحدكم عقر دارهفيها خري من املاشي، واملاشي فيها خري من الساعي إليها، 

كناية عن أن ال   –بحجر عمد إلى حد سيفك فتضربه ت :فكيف أصنع يا رسول اهللا إن أدركين ذلك؟ قال :قال رجل من الناس )بلغت
 –أرأيت يا رسول اهللا إن طلبين رجل بسيفه  :، فقال رجل من أصحابه رضوان اهللا تعاىل عليهميخوض غمار تلك الفتن هاهنا أو هاهنا

اري أيضًا أنه ، ويف رواية أكثر تفصيًال يرويها البخإذًا يبوء بإثمك وإثمه :أي جاءين سهم فقتلين؟ قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أال إا ستكون فنت مث ستكون فنت القاعد فيها خري من املاشي واملاشي فيها خري من الساعي إليها، أال فإذا ( :صلى اهللا عليه وسلم قال

ت يا أرأي :فقال رجل ممن حوله )وقعت فمن كان له إبٌل فليحلق بإبله ومن كانت له غنم فليحلق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه
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أال هل بلغت، أال هل بلغت، أال ، يعمد إىل حد سيفه فيضربه ويثلمه حبجر :رسول اهللا لو أن رجًال ليست له إبل وال غنم وال أرض؟ فقال
  )هل بلغت

إذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ( :وصح عن البخاري ومسلم أنه صلى اهللا عليه وسلم قال
  .)فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة

ل هذه طائفة يسرية أيها الناس من وصايا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت أسداها بسائق من حبه ورمحته هلذه األمة يعلمنا فيها السبي
ملاذا يوصي رسول اهللا بذلك؟ وملاذا و  .واملخلص من الفنت املختلفة اليت شاء اهللا عز وجل أن يبتلى الناس ا السيما إذا قربت الساعة

ألن يسميها رسول اهللا فتناً؟ وملاذا مل تكن هذه الوصية من حظ أصحابه؟ ملاذا مل يأمر أصحابه أن يثلموا سيوفهم ويكسروا حدها؟ ملاذا؟ 
الدقيق، إذا شاء الرجل أن النبي عليه الصالة والسالم يتحدث عن نوع من المصائب والفتن هي التي يسميها رسول اهللا فتناً بالمعنى 

يتخلص منها بسبيل زجه السبيل إلى شر منه، وإذا شاء أن يلقى سبيًال أخرى ليتخلص من تلك الفتن زُج به إلى شر منه، يريد أن 
يرضي اهللا يتخلص من الفتنة فال يرى سبيًال مصفى سائغًا يرضي اهللا ورسوله وال يرى طريقًا يستطيع أن يطمئن أنه طريق آمن سالك 

عز وجل إن وضع ميزان اهللا فقط نصب عينيه، فماذا يصنع وقد ادلهمت السبل وتعقدت األسباب وتداخل بعضها ببعض وال يمكن 
إذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي (أن تتداخل وال أن تتعقد إال لألسباب التي وصفها رسول اهللا 

السبل وهنا تتداخل الوسائل فال يحاول اإلنسان أن يفر من بالء إال ويقع في شر منه مع أنه لم يفر من بالئه  هنا تتشابك )برأيه
  .األول فما السبيل؟ السبيل ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لم يرض عنوي، فهي ليست أحاديث آحاد ومن عجب أن بعض الناس إذا ذُكُروا ذه األحاديث الصحيحة اليت بلغ جمموعها مبلغ التواتر امل
هذا كالم رسول  !أن يسمعها بل ربما اشمأز من ذكرها ووصف الذاكرين لها والداعين إليها بالسلبية، من؟ رسول اهللا يدعو إلى سلبية

من بني املئات، أي إىل  اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كانت هذه الوصايا سلبية لو أا كانت موجهة إىل فرد معني أو كانت موجهة إىل عشرة
فتصوروا لو أن كل فرد فرٍد من قلة، ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرسلها وصية إىل كل فرد فرٍد فرد فرٍد من املسلمني مجيعاً، 

ون به وكان المسلمين التزم خاصة نفسه وكان حارسًا أمينًا على سيفه وكان قوامًا لحدود اهللا عز وجل على زوجه وأوالده ومن يلوذ
آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر حيثما ارتحل وحيثما حل، لو أن المسلمين جميعًا كانوا هكذا إذًا لذابت الفتنة في خير ناٍر ال 

إن هذا أحدث  :لو أن املسلمني مجيعاً كانوا ذا الشكل الضمحلت العقد والستبانت السبل، وقلت لكم مرة يمكن أن تذيبها ناٌر أخرى،
إذا دخل املعلم قاعة الدرس فوجد أن الطالب مجيعًا يف  :يقة تربوية يتحدث عنها املربون بالنسبة للمعلمني يف مدارسهم، يقول أحدهمطر 

صياح ويف ضجيج ال ميكن أن تستبني فيها كلمات متكلم، هذا يصيح من هنا وذاك يصيح من هنا حىت إن العرفاء عندما يريدون يصيحون 
أن ينبههم المعلم إلى الضجيج ضجيجاً، ما هو أحسن سبيل سريع من أجل إعادة هذه القاعة إىل اهلدوء والطمأنينة؟ فيهم يزيدون إىل 

وًال عن اآلخر، ألن الضجة ما قامت إال ألن كل ؤ النقطة التالية، يدعو كل واحد منهم إلى أن يسكت نفسه وأن ال يكون أحد مس
ولكن إذا طُبَق هذا املبدأ الرتبوي الذي دعانا إليه معلمنا  قاعة كلها بصياح الموجهين،فرد يتحمل المسئولية عن اآلخرين فضجت ال

  .وحبيبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأسكت كل واحد نفسه يف اللحظة الواحدة ترى أن القاعة عادت إىل هدوئها وأمنها

ما املخرج منها يا رسول  :، قال سيدنا علي رضي اهللا عنه)قطع الليل املظلمأال إا ستكون فتنًا ك( :رسول اهللا مرة أخرى قال :أيها الناس
، هذا فالزموا سنة رسول اهللا والزموا كتاب اهللا سبحانه وتعالى يخرجنا اهللا عز وجل من مأزق هذه الفتن )كتاب اهللا وسنتي( :اهللا؟ قال

رضينا  :ضرورة أن نقول يف كل صباح إذا أصبحنا ويف كل مساء إذا أمسينامع الرضا والتسليم بأن قضاء اهللا عز وجل جاٍر ال ريب فيه ومع 
  .باهللا رباً وباإلسالم ديناً ومبحمد نبياً ورسوالً 
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، كان أال وهو الصدقات والمبراتوأخرياً كان املصطفى عليه الصالة والسالم يتق املصائب بشيٍء طاملا أوصى به وطاملا ذَكَر به أصحابه 
ت املؤمنني وكان يوصي بذلك أصحابه دائماً، وكم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني بأساليب شىت أن الصدقة يوصي بذلك أمها

  .تدفع البالء

تستنزلوها برحمة تبدونها أيها الناس حنن بأمس احلاجة إىل فيٍض من رمحة اهللا وإن كنا ال نستأله، أفتعلمون كيف تستنزلون هذه الرمحة؟ 
، تستنزلوها بالبحث عن الفقراء تكرمونهم بالصدقات الوفيرة، استنزلوا رحمة اهللا عز وجل بأن تكون يد كل واحد منكم فيما بينكم

، وكيف تفعل اليد ذلك؟ بأن متتد باإلحسان إىل احملتاجني، بأن متتد بالصدقة إىل الفقراء، وابتغوا بذلك قائمة بخير سبيل إلطفاء شر الفتنة
تغوا بذلك مرضاة اهللا وحده، افعلوا هذا دون حساب، افعلوا هذا دون خوف من الفقر، افعلوا هذا وأنتم على يقني بأن  وجه اهللا وحده، واب

  .كنوز اهللا مفتحة وبأن ما أنفقه اهللا لوجه اهللا ال ريب أن يـَُعوض

ته بأن ترتامحوا، والرتاحم ال يكون بالكالم حاولوا أن ترتفع عنكم مظاهر غضب اهللا وأن ينزل اهللا عز وجل عليكم شآبيب رمح :أيها الناس
كم اليوم وإمنا يكون بالفعل والقول، فابذلوا جهدكم على كل املستويات ويف كل األحوال لتحقيق هذه الوصية اليت أوصانا ا رسول اهللا وأذَكُر 

ه، إذا شئتم أن يكرمنا اهللا فليكرم بعضكم بعضاً، وليكرم أال وعلى كل منكم أن يُذَكَر ذا إخوانه وأن يُذَكر ا أحبابه وأصحاب .ذا
أنا ال أعلم الفقراء هل تعلم أحداً منهم؟ كلفك اهللا بأن تبحث عنهم،  :األغنياء الفقراء، انظروا إىل احملتاجني حتروا أحواهلم، ال يقولن قائل

عنهم قدر ما لك من األجر على اإلعطاء هلم، اللهم إنا  احبث عنهم يف أصقاعهم وأحيائهم الضيقة فهم كثري، ولك من األجر يف البحث
  :نسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن، وأختم كالمي بقول اهللا عز وجل

  )َوَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍة َشرّاً يـَرَهُ * َفَمن يـَْعَمْل ِمثـَْقاَل َذرٍة َخْرياً يـَرَُه (

  :ويقول اهللا سبحانه وتعاىل

) َلُون  أًَذى َكِثرياً َوِإن َتْصِربُواْ َوتـَتـُقواْ فَِإن َذِلَك ِمْن َعْزِم ِيف أَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم َولََتْسَمُعن ِمَن الِذيَن أُوتُواْ اْلِكَتاَب ِمن قـَْبِلُكْم َوِمَن الِذيَن َأْشرَُكواْ  لَُتبـْ
   )اُألُمورِ 

   .أستغفر اهللا العظيم فاستغفروه يغفر لكم
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  ١٢/٣/١٩٨٢ البوطي للدكتور جمعة خطبة -  والفتن المسلمين عواق
 سبحانك سلطانك، ولعظيم وجهك جلالل ينبغي كما احلمد لك ربنا يا مزيده، ويكافئ نعمه يوايف محداً  هللا احلمد هللا، احلمد مث هللا احلمد
 ورسوله عبده حممداً  أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد نفسك، على أثنيت كما أنت عليك ثناءاً  أحصي ال اللهم

 حممد سيدنا آل وعلى حممد سيدنا على وبارك وسلم صل اللهم. ونذيراً  بشرياً  كلهِ  العامل إىل اهللا أرسله. أرسله نيب خري. وخليله وصفيه
 السداد تلهمين أن اللهم وأسألك. تعاىل اهللا بتقوى املذنبة ونفسي املسلمون أيها وأوصيكم. الدين يوم إىل متالزمني دائمني وسالماً  صالةً 
  .العاملني رب يا والعمل القول يف اإلخالص ترزقين وأن والرشد

  :اهللا عباد فيا بعد أما

 الكون يف وجل عز اهللا قانون معرفة على دوء يعكف أن إال منها اخلالص لإلنسان ميكن ال احملن وادهلمت الفنت نزلت إذا ميكن ال إنه
. يشاء كيفما به يتصرف مالكه وأن ومواله لمالكه ذليل عبدٌ  بأنه يقينه فيجدد أوالً  اإلنسان يبدأ أن إال جيزي ال عباده، يف املتبع ونظامه
 هللا عبيدٌ  أننا يقيننا بعد عباده؟ يف وجل عز اهللا نظام هو وما .واستراح أراح ذلك علم فإذا عباده، في وجل عز اهللا نظام يعلم أن ثانياً 
 واملستحقون املذنبون كان وإن مجاعي أساس على الدنيا يف الناس يعاقب أنه عباده يف وجل عز أنظمته أو وتعاىل سبحانه اهللا نظام وجل عز

  :كتابه حمكم يف يقول وهو وتعاىل سبحانه اهللا قول تسمعوا أمل نيام، على حشرهم القيامة يوم حشرهم إذا ويقينهم منهم بعضاً  للعقاب

َنةً  َواتـُقواْ (   ).َخآصةً  ِمنُكمْ  ظََلُمواْ  الِذينَ  ُتِصيَنب  ال  ِفتـْ

  ).اخلبث َكثـُرَ  إذا نعم: (هلا قال الصاحلون؟ وفينا ألك: سألته وقد لزينب والسالم الصالة عليه حممد سيدنا قول تسمعوا أومل

 ثم بالعذاب عمَهم عذاباً  بقومٍ  اهللا أراد إذا: (قال وسلم عليه اهللا صلى أنه عمر بن اهللا عبد عن مسلم يرويه فيما قوله تسمعوا أومل
  ).نياتهم على حشرهم

 هذا يومنا إىل واألنبياء الرسل عصر من بدءاً  العصور، من عصر يف تبديل من وجل عز اهللا لنظام جتد ولن وجل، عز اهللا قانون هو هذا إذاً 
 من فلول فيها وقع صغرية خطيئة املشركني، فلول الكرام صحابته ومعه اهللا رسول قاتل يوم أحد، يوم تذكرون أال. الساعة تقوم أن إىل

 أصحاب من جندياً  مخسني على تزيد ال مساحتها خطيئة نتيجة كانت فماذا األلفني يقارب ما أصل من مخسني على يزيدون ال الصحابة
 على يزيد ما الصحابة خرية من قُِتلَ  وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول فيهم مبا اجلند عموم الرباين وعقاا اخلطيئة هذه آثار عمتْ  اهللا؟ رسول

 شفع فهل بعد، من وال قبل من به أصيبوا ما شديد زلزال املسلمني وأصاب رباعيته، وُكِسَرت وجهه وُشج  كمني يف اهللا رسول وألقي سبعني،
 بعض يتساءل وهنا. دائماً  املفعول ساري القانون فهذا إذاً . ال فيهم؟ كان اهللا رسول أن يتغري ال الذي القانون هذا ضد الصحابة ألولئك
 كثريٌ  يقوله ما هذا ،؟املساجد ونؤ ميل املصلون أوليس خبري، املسلمون أوليس العذاب، ذا اهللا يعمنا حىت كثري خبث اليوم فينا وهل الناس
 إىل نظرت ولو الكثرة، عن أذهاننا وتغيب القلة إىل ننظر بأننا اليوم وسأعيده القول أعدت وكم اهللا عباد يا قلت كم ولكن الناس، من

 على النقاط أضع أن اليوم وأحب. أبداً  الصور ببعض نغرت ال وأن ذلك نعلم أن علينا وجيب الغالب وهو املستشري هو الفساد لرأيت الكثرة
 يف وقانونه وجل عز اهللا إرادة من جذورٌ  للمحن الظاهرة األسباب هذه وراء أن تعلموا وحىت هذا يف اليوم بعد األسئلة تكثر ال حىت احلروف
 األخالقية الناحية من سواء الفساد فيها استشرى األمة هذه. الخفية الراسخة الجذور إلى وارجعوا الظاهرة األسباب عند تقفوا فال عباده

 وجل عز اهللا حقوق متزيق حيث من وسواء ببعض، وتربصهم لبعض بعضهم الناس ظلم حيث من وسواء املادة، بسبب الطغياين والتفسخ
 النماذج هذه من أللفت شئت ولو مناذج، بشواهد اليوم سآيت ولكين بشواهد اليوم قبل جئت وما الشواهد، تطلبون بكم وكأين وتضييعها،

  .كتاباً  الواقعية
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 مصل، البلدة، هذه يف األمة هذه أغنياء من رجل النموذج، هذا فإليكم األخالقي التفسخ على ذلك وأثر املادة بطغيان يتعلق فيما أما
 ارتكاب يف مالك يستعمل وإنه الفواحش يرتكب ابنك إن: مذكراً  أصحابه بعض له قال مرة، من أكثر اهللا بيت إىل وحج احلج، إىل يركض
 يتحدث مبن أمسح وال يفعله فعل على أعاتبه فلم ولذلك الغىن ابين وجه على رأيت لقد: الوالد فقال اجلنسية، واالحنرافات احملرمات من كثريٍ 
 ال من يقول أن عسى فماذا احلرام اهللا بيت إىل احلج إىل يركض الذي الرجل هذا قال هكذا نعم الغىن، وجهه على رأيت فقد بسوء ابين على
 استغىن أنه أبوه وجد فإذا الرزق أجل من يكدح أن إال الدنيا هذه يف الشاب واجب من أن يرى ال نعم، كثريون؟ وهم حجاً  وال صالة يعلم
  .آخر شيء ذلك بعد منه يراد وال املطلوب هو فهذا قفاه من أو وجهه على

 خالل يسكن وهو يكسوها دار له رجل بعض، حقوق بعضهم وأكل ببعض بعضهم الناس برتبص يتعلق فيما الثاين النموذج هذا وإليكم
 يا له قال شهم هلم صديق جاءه مأزق، يف الرجل ووقع اضطرارية، لظروف داره يطلب املستأَجَرة الدار صاحب وجاء باألجرة دارٍ  يف ذلك
 دار إىل املستأجرة داره من فانتقل اإلنسان، هذا وشكره تكسوها، اليت دارك تتم ريثما فيها فاسكن تعال مغلقة دار يل تتأمل، ملاذا هذا،

 ينتظر الثاين الرجل الدار صاحب لبث اململوكة، داره تتم ريثما الدار هذه يف يسكن ألنه ديناراً  وال درمهاً  منه يأخذ أال صديقه وأصر صديقه
 إىل احلاج املصلي الرجل إليه أرسل داره، له سيرتك مىت يسأله بلطف إليه وأرسل منها خيرج أن يريد وما انتهت قد داره أن ومسع وسنتني سنة
. عددها أذكر ال معينة آالفاً  الرجل له دفع حىت خيرج أن الرجل وأىب دارك، أدع أن أجل من الفروغ من يل تدفع كم له يقول احلرام اهللا بيت
  .ومناذج وقائع أمامكم أضع وإمنا اهللا عباد يا أختيل لست

 زكاة يدفعون الذين نسبة هي كم أتعلم: يل قال صدوق، ثقة البلدة هذه جتار من تاجر يل قال اهللا، حقوق بتضييع يتعلق فيما آخر منوذج
 ضحك الرجل فضحك باملئة وعشرين مخسة من أكثر يكونوا أن أتصور وال قلة إم: وقلت قدرت التجار؟ هؤالء من اهللا أمر كما أمواهلم

 ال أنه باهللا عليه وأقسمت احلقائق، ويعلم السوق يف يعيش وهو يعلم والرجل فقط، باملئة مخسة على يزيدون ال إم أبالغ ما واهللا وقال أمل
 البطر من النعمة، كفران من أخرى مناذج أتريدون. نعم غىن، وأصحاب ثروة وأصحاب نعمة أصحاب وهم مبالغاً  لست واهللا: قال يبالغ،

 حانات، إىل بل ماجنة سهرات إىل املساء يف دورها وحتولت تكربت والعطاء بالنعمة اهللا أمدها فلما فاستغنت فقرية كانت أسر كم واألشر،
 زادهم ملا مث واألشر البطر ذا إكرامه قابلوا بالنعمة اهللا أكرمهم فلما وحيمدون ويسبحون ويسجدون يركعون مضى فيما كانوا الناس وهؤالء

 حبثت إن نعم، الفخمة، الفنادق أندية يف سهرام يقيمون جعلوا بل الضيقة البيوت تلك يف سهرام تكون أن يرتضوا مل العطاء من اهللا
 تلك ردهات يف عنهم تبحث مساء التاسعة بعد من بيوم يف عليهم تعثر ومل فالنة واحلاجة فالناً  احلاج يسمى كان من يوجدون أين عنهم

 الصور هذه أمجع أن شئت لو لكم وقلت كثرية، صور الذهن ويف مناذج، هذه اهللا؟ عباد يا املكان هذا يف أخرى مناذج تريدون هل. الفنادق
  :ربنا قول فاذكروا اهللا عباد يا هذا علمتم إذا. أسوداً  كتاباً  ذلك من ألخرجت وأبينها

  )يـَْرِجُعونَ  َلَعلُهمْ  َعِمُلوا الِذي بـَْعضَ  لُِيِذيَقُهم الناسِ  أَْيِدي َكَسَبتْ  ِمبَا َواْلَبْحرِ  اْلبَـر  ِيف  اْلَفَسادُ  َظَهرَ (

 َلَعلُهمْ  َعِمُلوا الِذي بـَْعضَ  لُِيِذيَقُهم الناسِ  أَْيِدي َكَسَبتْ  ِمبَا َواْلَبْحرِ  اْلبَـر  ِيف  اْلَفَسادُ  َظَهرَ : (واألرض السموات قيوم كالم هذا اهللا، كالم هذا
 ال ثم اهللا يقول كما علينا المحن تتمطر أن البالء كل والبالء يرجعون، لعلهم القليل أو البعض على ويعاقب الكثري يغفر واهللا) يـَْرِجُعونَ 
 اليت اخلفية اجلذور ،الجذور إلى نصل وال الظاهرة األسباب أمام نقف أن ثم بيننا بأسنا اهللا يجعل أن المصيبة كل المصيبة نرجع،
 هذه يف هذا قال سنوات، قبل هذا قال ما ابنه بفجور ذكره من على غضب الذي إن نعم،. وتعاىل سبحانه ربنا كتاب قوانني يف جتدوا
  :اهللا قول أمام يقف أن ينبغي كان وحيث يرعوي أن ينبغي كان حيث األيام

  ).َواْخلَْوفِ  وعِ اجلُْ  لَِباسَ  الّلهُ  فََأَذاقـََها الّلهِ  بِأَنـُْعمِ  َفَكَفَرتْ  َمَكانٍ  ُكل  من َرَغداً  رِْزقـَُها يَْأتِيَها مْطَمِئنةً  آِمَنةً  َكاَنتْ  قـَْريَةً  َمَثالً  الّلهُ  َوَضَربَ (
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 لقد: الرأس رافع وهو جييب بل يفجر، ابنك إن يقول من على يغضبُ  ويرجع يتوب وأن يعترب أن ينبغي كان حيث بالذات الوقت هذا يف
  .شيئاً  قائل عنه يقول أن أمسح ولن يشاء ما فليفعل الغىن ابين وجه على وجدت

 الفسوق، هذا إىل جراً  جره الذي من الكالم، هذا يقول أن أمر الذي َمن أسأل أنا. الظاملون فعل مبا لكنا ال أن نسألك إنا اللهم: رب يا
 بمجتمع يحلم من كل أسأل أن أريد نفسي، ورائه من تتحرق آخر سؤال سؤال، هذا جاّر؟ الفسوق إىل جره هل آمر، ذا أمره هل

 من سبيل على تبنيها دار قيمة هي ما ترى: وجل عز اهللا سبيل في الجهاد على يتحرق من كل أسأل أن أريد صحيح، إسالمي
 من يتكون اإلسالمي اتمع ،اهللا عباد يا ؟الرمال من متحرك كثيب على إال أقمتها وما الدار هذه مآل يكون أن عسى ماذا الرمال،
 البيوت، هذه إصالح ،الناس هؤالء بإصالح جهاده فليبدأ يجاهد أن أراد فمن واقعهم، من أطيافهم، من صنوفهم، من الناس، هؤالء
 هذا يقولون فجاراً  ألسنة نقطع أن وجل عز اهللا حدود على قوامني نكون أن أردنا إذا علينا العقول، يف وجل عز اهللا قوانني حقيقة إدخال
 ومبادئهم وقوانينهم وآخرم دنياهم هذا من أكثر اليهود وهل اليهود يقوله ما تقول مث كثرية عليك حقوقه رزقك، ربك وحيك الكالم،

 بني فرق ال أنه الشك نعم، ذلك، منه وحظي الغىن ابين وجه على رأيت لقد: ذلك من أكثر قال ما وهذا املال مجع يف تنحصر وأخالقهم
 ينبغي وكيف أوائلها من بالطرق مجيعاً  تبصرنا أن اهللا ونسألك هديت فيمن دينا أن نسألك إنا اللهم. قفاه من رأسه على الغىن يأتيه أن

  :يقول وجل عز اهللا فإن الناس إصالح طريق وعن األفراد إصالح طريق عن األرض يطهر أن املسلم على

) رُ  الَ  الّلهَ  ِإنى بَِقْومٍ  َما يـَُغيـُرواْ  َحتى كما:  (اهللا رسول قال وما) بِأَنـُْفِسِهمْ  َما يـُغَيـيا تماماً  ذلك عكس قال ولكنه) تكونون عليكم يـَُول 
 هذه على الناس هؤالء على نطبقها أن وأردنا اهللا رسول عهد يف مطبقة كانت كما اإلسالم قوانني نطبق أن أردنا لو إننا نعم اهللا، عباد
 قلة، إىل تنظروا ال اهللا، دين عن انفصلوا ألم ذلك يريدون ال الناس ألن ذلك أشهر، بضعة خالل ستمزق القوانني هذه أن ريب فال الفرتة

 برمحته يعمنا وأن يوفقنا وأن يهدينا أن وجل عز اهللا أسأل أكثر، اخلبث فإن ويتبتلون ويسجدون ويركعون يصلون حولكم من إىل تنظروا ال
    .مسؤول خري إنه
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  ١/٤/١٩٨٣خطبة جمعة للدكتور البوطي  –األيام  هذه مثل في اتباعه علي يجب الذي من
 سبحانك سلطانك، ولعظيم وجهك جلالل ينبغي كما احلمد لك ربنا يا مزيده، ويكافئ نعمه، يوايف محداً  هللا احلمد هللا، احلمد مث هللا احلمد

 ورسوله، عبده حممداً  سيدنا أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد نفسك، على أثنيت كما أنت عليك ثناء أحصي ال
 صالة حممد، سيدنا آل وعلى حممد سيدنا على وبارك وسلم صل اللهم ونذيراً، بشرياً  كله العامل إىل اهللا أرسله نيب خري وخليله، وصفيه
  .تعاىل اهللا بتقوى املذنبة ونفسي املسلمون أيها وأوصيكم الدين، يوم إىل متالزمني، دائمني وسالماً 

  :اهللا عباد فيا بعد أما

 احلديث هذا يف يكون أن ألرجو وإين املتجلية، الفنت هذه وأمام العصر، هذا يف املسلم واجب وعن العزلة، عن للحديث نعود أخرى مرة
 وبمن أصنع؟ ماذا اليوم المسلم يسأل فيه، خاص نقاش أي عن يغين وما إليه، العودة عن يغين ما الرابعة أو الثالثة للمرة أقوله الذي
 أرق يف ويفسر الكثرية، األسئلة هذه يسأل اإلسالم؟ دولة أقيم وكيف بإقامته؟ وجل عز اهللا أمرني الذي اإلسالم أقيم وكيف اتصل؟

 كباطنها، ظاهرها نقية بيضاء( على تركنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا ورسول بدهية، واإلجابة واضح، واجلواب عليها اإلجابة ملعرفة كبري وهم
 وأنت السؤال، هذا نفسك تسأل يدك؟ تضع من ومع ؟ تستعني ومبن تصنع ماذا والسالم، الصالة عليه قال كما ،)هالك إال عنها يزيغ ال

 حقيقته، على وجهاً  ترى تكاد ال التنكرية، احلفالت هذه من حفلة يف كبرية، قاعة يف تعيش وكأنك فيه أنت الذي اتمع هذا يف تعيش
  .شأنه هذا جمتمع يف تعيش أنت احلقيقية، الوجوه حتتها اختفت خمتلفة أقنعة ترى وإمنا

 إقامة أجل من اجلماعي والعمل اإلسالم، يف العمل ضرورة عن حيدثك من ترى ما أكثر ما يدي؟ أضع من ومع اتصل؟ مبن تسأل مث 
 ملنصب سلماً  أشخاص بضعة من يتخذ أن يريد فهو املكانة هواة ومن املناصب، هواة من رجل هو وإذا جيداً  وتتأمله ومنهاجه، حكمه
 استخار إنه: أحدهم يل قال كما لك ويقول اإلسالم عن تتحدث اليت املختلفة، األفكار عن يتحدث آخر رجالً  ترى ما أكثر وما .يهواه
 الفئات من فئة وهي إسالمية، يراها اليت الفئات من بفئة ونشاطه آصرته يصل وأن الفالين، االجتاه يف يسري أن يف اخلري فرأى وجل عز اهللا

 فهذا املسلمني، عقول يف االضطراب إشاعة أجل ومن الدين، إفساد أجل من طويلة سنوات منذ األجنيب االستعمار سخرها اليت اهلدامة
 باحلماسة وتظاهر السبحة، ومحل اإلسالم وأظهر اللحية، أرخى قد ثالثاً  شاباً  أو ثالثاً، رجالً  ترى ما أكثر وما .آخر بقناع مقنع ثان رجل
 النظم يقارعوا أن بالناس ويهيب فتناً، أجلها من وخيلق الصغرية املنكرات يستنكر اإلسالمية، البالد بعض يف ذلك رأيت كما اهللا، لدين

 يريد ولكنه باإلسالم، يؤمن وال باهللا يؤمن ال ملحد إنسان هو وإذا تتأمله قليل وبعد ومنهجه، اإلسالم دستور تفتيت أجل من واتمعات
 جيهض لعله لبالء، يسخرهم لعله لفتنة، يسخرهم لعله اهللا، إىل فيه يسريون الذي الطريق من املسلمني خيرج أن ويريد ، هوجاء فتنة يثري أن

 وهم للدين باحلماس يتظاهرون الذين أكثر ما األقنعة، أكثر وما ثالث، قناع فهذا وهناك، وهنا املساجد يف بطبيعتها تنتشر إسالمية دعوة
 هذا ينقلون الذين أكثر ما املناصب، هواة من وهم قوته للدين تستعيد مجاعة خلق بضرورة يتظاهرون من أكثر ما سياسياً، اجتاهاً  يضمرون
  .أخرى مادية فئة أو قاديانية فئة إىل لينتسب أحدهم وإن نفسه، الكالم

 أكثر بشكل، تتكلم والوقائع بشكل تتكلم فاأللسن الحقائق، على فيه تطمئن ال عصر في تعيش املسلم، أخي يا فأنت وهكذا
 هي اليوم الناس بين الرائجة والسلعة الرائجة، السلعة تستعمل ألسنتهم ولكن بالمناصب باألهواء، بالسراب بالدنيا متعمقة النفوس
  تصنع؟ أن ينبغي ماذا الجو هذا في اإلسالم، باسم البسطاء وخداع اإلسالم، عن والحديث اإلسالم

 اهللا رضي العاص بن عمرو ابن عن داوود وأبو النسائي يرويه فيما يقول قاطعة صرحية واضحة أجوبة وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول جييبنا
 يف اهللا رسول وشبك - هكذا وأصبحوا أمانام وقلت عهدوهم ملجت الناس رأيت إذا( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يل قال: يقول عنه
 أمر عنك ودع الخاصة، أمر والزم تنكر، ما ودع تعرف ما وخذ لسانك عليك وأمسك بيتك، الزم: قال: تأمرين فماذا قال - يديه



  ٢إصدار     حتذير اهلدي النبوي من الفنت، وسبل النجاة منها

١٠٦ 

 

 صلى اهللا رسول عن صحيحة أسانيد يف ماجه وابن داوود وأبو والنسائي الرتمذي رواه ما يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال وقد) العامة
 بخاصة وعليك العامة، أمر عنك فدع برأيه، رأي ذي كل وإعجاب مأثرة، ودنيا متبعاً، وهواً  مطاعاً، شحاً  رأيت إذا: (وسلم عليه اهللا

 رسول يا منهم أم منا  الصحابة أحد قال ،خمسين أجر منهم للرجل الجمر على القبض مثل فيهن الصبر أياماً  أمامكم فإن نفسك،
 عن البخاري يرويه فيما: أيضاً  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ويقول) جيدون وال أعواناً، احلق على جتدون ألنكم منكم، بل: قال اهللا؟

 يف اهللا رسول يقول طويل واحلديث فيه الوقوع خمافة الشر عن أسأله وكنت اخلري عن اهللا رسول يسألون الناس كان قال أنه اليمان بن حذيفة
 قال فيها، قذفوه لدعوم استجاب فمن جهنم، أبواب على يقفون أناس ، نعم: (قال شر؟ اخلري ذلك أبعد حذيفة سؤال على جواباً  آخره

 املسلمني مجاعة تلزم: قال أصنع؟ أن اهللا رسول يا تأمرين فماذا قال بألسنتنا، يتكلمون جلدتنا أبناء من هم قال: اهللا رسول يا لنا صفهم
 املوت يأتيك حىت شجرة أصل على تعض ولو كلها واجلماعات الفرق تلك فاعتزل: قال إمام؟ وال مجاعة هلم تكن مل فإن: قال وإمامهم،

 على النقاط ويضع اجلاهلني، ويعلم املضطربني، اضطراب وينهي احلائرين، جييب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول هذا) ذلك عل وأنت
  :جالله جل ربنا قال وقد احلروف،

  )الّلهَ  َأطَاعَ  فـََقدْ  الرُسولَ  يُِطعِ  منْ : (ويقول ،)َكِثرياً  اللهَ  َوذََكرَ  اْآلِخرَ  َواْليَـْومَ  اللهَ  يـَْرُجو َكانَ  لَمن َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  اللهِ  َرُسولِ  ِيف  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ (

 ومن اهللا، أقنعه فال الكالم هذا يقنعه لم فمن معه، ومثله القرآن أوتيت لقد يقول الذي هو والرسول مبيناً  رسوله أرسل وتعاىل سبحانه واهللا
 ينبض الذي الناصع الموضح البيان هذا في يجد لم ومن السبل، له يوضح ما عقله رأى فال أوضح الكالم كالماً  هذا بعد من أراد

  .فكراً  وال عقالً  له اهللا أشبعه فال المشبع غذائه الكالم هذا في يجد لم من ألمته، والحب والشفقة بالرحمة

 خباصة عليك( لكالمه التفسري من شيء إىل حنتاج قد ولكن هذا، بعد لبحث داعي فال وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول يقول هكذا
 ال منكر، عن ينهى وال بمعروف يأمر فال ذاته، إال يلزم ال أن ذلك معنى هل النفس؟ خاصة معنى ما: احلديث علماء قال .)نفسك

 سليم، إسالمي أساس على بيتك أقم ،خاصتك من فهم ثانياً  بيتك أهل وعلى أوالً  نفسك على رقيباً  كن أي) نفسك بخاصة عليك(
 ترى من وكل رمحك، وذوي وأصحابك كءأصدقا املنكر، عن وتنهى باملعروف تأمر أن ينبغي إنك مث فيه، املنكر عن ناهياً  باملعروف آمراً  كن

 ومن ،)نفسك خباصة عليك: (وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كالم معىن هذا نفسك خاصة من أيضاً  فهم سلطاناً، عليهم لنفسك
 إلصالح العزيز، وقتهم من شيئاً  يمضون وال بيوتهم في والبالء نصنع؟ ماذا أمرهم، ويموج ويضطربون يحارون أناساً  نرى أنا العجب
 ولكم يضحك، ما البلية وشر يضحك الذي األمر من هذا إن وأوالدهم، وأهليهم أسرهم جوانح بني القائم اجلدل إلصالح ،بيوتهم مفاسد
 وكيف اإلسالم؟ حيكم أن ينبغي وكيف اإلسالم عن أنفسهم، ويظهرون يتحدثون يفيد اال هذا يف األمثلة وضرب اإلخوة أيها أناساً  رأيت
 فجهازه ملوناً، آخر تلفزيونياً  جهازاً  أخرياً  استقدم قد إنه مناسبة بدون ورمبا مبناسبة يقول وهو إسالمية قوانني األمة قوانني تكون أن يبنغي
 غرفة يف اآلخر ووضعت النوم، غرفة يف واحداً  وضعت قال األول؟ باجلهاز فعلت وما أصدقائه، من واحد له وقال ملون، غري عنده الذي

 عن والنهي باملعروف األمر عملية تنهض أن ينبغي الدعائم أي وعلى يشاد أن ينبغي وكيف اإلسالمي، اتمع عن ويتحدث اجللوس،
 إىل فرقها من حتتجب أن منهن الواحدة على لكان فيهن الشرع أمر الحظنا أننا لو البلوغ، مبلغ وصلن كبار بنات له أرى وآخر املنكر،
 اتمع نقيم كيف يتحدث ووالدها مسلمة، غري أم مسلمة فتاة  أا اإلنسان على التبس رمبا واهللا ال مبظهر الشوارع يف تتخطر وهي قدمها،

 به تتسم الذي العهر املسمني، بيوت يف تراه الذي البذخ منها، طرف عن حدثتكم هذا من أكثر أمثلة اإلسالم؟ نبين وكيف اإلسالمي؟
 بعقلك يلعب الشيطان وتدع الطوفان تتصور أال البالء، هذا تتصور أال املسلمني، بيوت يف عشش الذي والفجور، الفسوق املسلمني، أفراح

 جيمع أن وتعاىل، سبحانه اهللا أسأل تضعه، أن ينبغي الذي اإلطار عن تسائل مث شيء كل قبل السليمة الصورة ضع اإلطار،  عن لتتساءل
 اهللا يصلح حىت وأرحامنا قرابتنا، وذوو خصائصنا مهم ممن جيعلنا وأن وسلم، عليه اهللا صلى املصطفى اتباع يرزقنا وأن باحلق على أمرنا
    .لكم يغفر اهللا فاستغفروا .وعامة خاصة أمرمنا
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  ١٥/٢/١٩٩١ البوطي للدكتور جمعة خطبة - األزمة لهذه والحل المحكومين و الحكام وخطأ الحالي واقعنا
 سبحانك سلطانك، ولعظيم وجهك جلالل ينبغي كما احلمد لك ربنا يا مزيده، ويكافئ نعمه يوايف محداً  هللا احلمد هللا، احلمد مث هللا احلمد
 ورسوله عبده حممداً  أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد نفسك، على أثنيت كما أنت عليك ثناءً  أحصي ال اللهم

 حممد سيدنا آل وعلى حممد سيدنا على وبارك وسلم صلّ  اللهم. ونذيراً  بشرياً  كلهِ  العامل إىل اهللا أرسله. أرسله نيب خري. وخليله وصفيه
 السداد تلهمين أن اللهم وأسألك. تعاىل اهللا بتقوى املذنبة ونفسي املسلمون أيها وأوصيكم. الدين يوم إىل متالزمني دائمني وسالماً  صالةً 
  .العاملني رب يا والعمل القول يف اإلخالص ترزقين وأن والرشد

  :اهللا عباد فيا بعد أما

 من بذلك وتعاىل سبحانه اهللا وقانا سلكناه إن الذي السبيل هو وما املدهلمة، الفنت هذه مواجهة يف نفعله أن ينبغي الذي ما ،اإلخوة أيها
 التي المدلهمة الفتن هذه أن يتصورون وكأنهم السؤال هذا اإلخوة من كثريٌ  يسأل ؟نتخذه أن ينبغي الذي املوقف وما الفنت هذه شرور
. منها التخلص إىل السبيل ومفتاح ،لها الحل مفتاح انفراده على بيده مسلم كل يحمل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بها أنبأنا
  .كذلك ليس واألمر

 أخطاء املسلمون أخطأ فردية، أخطاء ال ،جماعية أخطاء نتيجة جاءت إنما ا، املسلمني وتعاىل سبحانه اهللا ابتلى اليت الفنت هذه إن
 كقطع( الفنت هذه إليهم فأقبلت ا وتعاىل سبحانه اهللا أوصاهم عما بعيدة سبالً  مجاعي بشكل وسلكوا مجاعية، احنرافات واحنرفوا مجاعية،

  .يصفها وهو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال كما) املظلم الليل

 اهللا عباد توايل وأخذت ورسوله هللا واليتها من اجلماعات هذه بل اجلماعة هذه حتولت مث ورسوله اهللا تتوىل قبل من املسلمني مجاعة كانت
 وترعى واإلسالمية اإلميانية بأخوا تعتز املسلمني مجاعة كانت ،األولى الخطيئة هي تلك عباده، من اهللا أعداء توالي بل وتعاىل، سبحانه

 معىن يعي كان مسلم كل ألن ذلك الشبكة هذه جمموع اهتز منها طرف اهتز ما فكل أقصاها إىل أقصاها من األخوة هذه شبكة تزال وال
  :فقال تعبري أميا عنها اإلهلي البيان عرب اليت اإلسالمية األخوة

َا( َأَخَوْيُكمْ  بـَْنيَ  فََأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإمن(  

 مجاعة إن أو بعد فيما املسلمني ولكن ،عدو ا تربص إن يرعاها خوف، إليها تسرب إن يصلحها األخوة هذه على حارساً  مسلم كل كان
 بإصالح وتعاىل سبحانه اهللا أمرهم فمزقوها، برعايتها اهللا أمرهم ممزق، شر بأيديهم ميزقوا فأخذوا األخوة هذه إىل عمدوا بعد فيما املسلمني

 رزق من عليهم ا اهللا أنعم اليت النعم تستعمل قبل من املسلمني مجاعة كانت .ا املرتبصني لألعداء وتركوها عنها فأعرضوا األخوة هذه
 السعي سبيل يف وجتندها وتعاىل سبحانه اهللا يرضي فيما النعم هذه تستعمل قبل من املسلمني مجاعة كانت العيش، يف ورغد كثري ومال وفري
 وإعراض وطغيان سكر وأداة عز وجل هللا حرب وسيلة النعم هذه يستعملون أخذوا خلف بعدهم من فخلف وجل، عز اهللا مرضاة إىل
 اهللا عن يبعدهم حاجزاً  حجاباً  حتول اهللا مرضاة إىل سبيالً  النعم هلذه اختاذهم وحتول اً،كفران شكرهم فتحول ،وتعالى سبحانه اهللا عن

 تقلصت ملا األخطاء هذه ارتكبوا فلما فردية، أخطاءً  وليست فيها الوقوع يف الكل تعاون مجاعية أخطاء ترون كما وهي وتعاىل، سبحانه
  :وتعاىل سبحانه اهللا قول تناَسوا أو ونسوا وتعاىل سبحانه هللا مواالم وعن اهللا مبايعة عن أيديهم

َا( ُكمُ  ِإمنِذينَ  َوَرُسولُهُ  الّلهُ  َولِيآَمُنواْ  َوال(  

  :وجل عز اهللا قول تناسوا أو ونسوا
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) ـيَ  ِإنِذي الّلهُ  َولِيلَ  الَوُهوَ  اْلِكَتابَ  نـَز  اِحلِنيَ  يـَتَـَوىلالص(،  

 عز اهللا أكرمهم اليت الكثرية النعم إىل بعدهم من اخللق هذا وعمد وتعاىل سبحانه اهللا أعداء مواالة إىل أيديهم لتمتد هللا مواالم عن وأعرضوا
 سبحانه اهللا نسجها اليت األخوة بعد والبغضاء العداوة بينهم ما ذلك فأغرى تسابق، وهدف بينهم فيما تنافس أداة منها فجعلوا ا، وجل

 تلك أمر آل فلما. بعيدة وهي املغارم، عن ويتخوفون كثرية، وهي املغامن إىل يتسابقون متنافسني أعداء إىل وحتولوا بينهم، فيما وتعاىل
  :كتابه حمكم يف اهللا وصف كما املسلمني هؤالء حال كان وصوب، حدب كل من الفنت إليهم أقبلت احلال هذه إىل اجلماعة

  )ِفيِهمْ  ُيَسارُِعونَ  مَرضٌ  قـُُلوِِم ِيف  الِذينَ  فـَتَـَرى(

  :وجل عز اهللا قال أن بعد وهذا

  )بِاْلَمَودةِ  إِلَْيِهم تـُْلُقونَ  أَْولَِياء َوَعُدوُكمْ  َعُدوي تـَتِخُذوا َال  آَمُنوا الِذينَ  أَيـَها يَا(

  :وقال ممواال من اهللا حذر الذين هؤالء مواالة إىل يسارعون املسلمني من فريق إىل نبه مث وأنذر حذر

 َما َعَلى فـَُيْصِبُحواْ  ِعنِدهِ  منْ  أَْمرٍ  أَوْ  بِاْلَفْتحِ  يَْأِيتَ  أَن الّلهُ  فـََعَسى َدآئِرَةٌ  ُتِصيبَـَنا أَن َخنَْشى يـَُقوُلونَ  ِفيِهمْ  ُيَسارُِعونَ  مَرضٌ  قـُُلوِِم ِيف  الِذينَ  فـَتَـَرى(
  ،)نَاِدِمنيَ  أَنـُْفِسِهمْ  ِيف  َأَسرواْ 

 أي فيسأل الفرد يقوم أن يغين ماذا .جماعياً  أيضاً  اإلصالح يكون أن بد فال جماعياً  الخطأ وقع وكما..  واقعنا هو وهذا حالنا هي تلك
 على اخلطأ وقع كما مجاعي مستوى على اإلصالح يتم أن بد ال ؟والبالء الفنت هذه أقاوم أن أجل من أهرع عالج أي وإىل أختذ موقف
 هذا بعد رشدهم إىل وبوافيؤ  منهم الكبرية الكثرية الفئة تستيقظ أن أو مجيعاً  يستيقظوا أن بد وال املسلمون يصحوا أن بد ال مجاعي، مستوى
 وبني بينهم املزيفة املواالة هذه سبل ويقطعوا وتعاىل، سبحانه اهللا مع مجاعياً  فيصطلحوا يعودوا مث عنه وضلوا اتاهو  الذي الصراط ويتبينوا التيه،
  .شيء يف يفيدوهم أن ميكن ال الناس هؤالء أن ويعلموا اهللا، أعداء

 الضعف، منتهى من وأدنى أحط وحقيقتهم قوة مظهر مظهرهم المدقع، الفقر من وأدنى أحط وحقيقتهم غنى مظهر مظهرهم
 إىل شأننا رفع وقد مبواالته، اهللا أكرمنا وقد هلم تبعاً  أنفسنا نرى فيم ؟إليهم أيدينا مند فيم .ذليل كل من أذل ولكنهم عزة مظهر مظهرهم
  .؟املسلمني مجهور قرره فيما املالئكة حىت وتعاىل سبحانه اهللا ملكوت يف أحد يناله أن ميكن وال يرام، ال العزة من مستوى

 إذا الضرورة وما احلاجة وما ملاذا. وتعاىل سبحانه اهللا أعداء نوايل وواليناه، اهللا واالنا أن بعد ونوايل اد هذا عن وندبر العز هذا نريق ملاذا
 القومي النهج على وأعدناها مجاعي، بشكل وأحوالنا نناو شؤ  ومللمنا وجل عز اهللا مع فاصطلحنا وعدنا مجاعي بشكل وجل عز اهللا إىل أدبنا
  .وتعاىل سبحانه اهللا صراط على سرياً 

 أردنا إن حملولة املشكلة والسعادة، النصر مستويات أعلى إىل عباده وجل عز اهللا ويعيد مضمحلة، والفنت ذاهب والبالء حملولة فاملشكلة
 األخرى طاشت منهما الواحدة رجحت إن ميزان كفيت عن عبارة هي فيها اهللا أقامنا اليت الدنيا أن فلنعلم وإال حلها، مجاعي بشكل

 بإعراضهم املسلمني كفة طاشت إن وأما. وجل عز اهللا أعداء كفة تطيش أن بد ال وعندئذ املسلمني كفة ترجح أن فإما صحيح، والعكس
 األرض اهللا يرث أن إىل ستستمر احلياة ألن األخرى، الِكفة ترجح أن بد ال إذاً  عنها نتحدث اليت األخطاء هذه على وبعكوفهم رم عن
 اإلسالم لقيادة أهالً  يعودوا مل الذين املسلمني عيون لسواد احلياة وهذه األرض اهللا يطوي أن املسلمني حال فسد إذا ميكن وال عليها، ومن

  .اإلنساين واتمع
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 إىل لنعود ا وجل عز اهللا يربينا اليت السياط هذه أصوات على تستيقظوا وأن مجاعياً  عوداً  وتعاىل سبحانه ربكم إىل تعودوا أن عسيتم فهل
 هذا فعلنا إن. له الوالء مظلة حتت وجنلس نبايعه وجل عز اهللا إىل جديد من أيدينا ولنمد اإلسالمية، وحدتنا إىل ولنعود اإلميانية، أخّوتنا
  .ضدكم وصوب حدب كل من تجتمع البغي دول أن واعلموا بكم، تحيط األخرى األمم أن فاعلموا وإال كلها؛ املشكلة حلت

 إىل أوروبا يف قعص من يتحول وهو الصليبية احلروب منادي ينادي كان إذ البعيد البعيد اليوم بذلك اليوم أشبه ما بالبارحة، الليلة أشبه وما
 يف هتفوا اليت بغيتهم إىل يصلوا أن ذاك آن يستطيعوا مل ولكنهم عليه، القضاء وإىل اإلسالم حماربة إىل البغي دول يدعو صليبه حامالً  قع،ص

 شردوا أن بعد اهللا صراط على توحدوا املسلمني وألن ذاك، آن وجل عز اهللا مع فاصطلحوا عادوا املسلمني ألن ذلك إليها؛ الوصول سبيل
 على عاكفني نزال ال أننا فيبدوا اليوم أما أعداءهم، ديارهم من وتعاىل سبحانه اهللا طرد احلق إىل احلق أوبة آبوا فلما. ذاك آن ما شروداً  عنه
 تعود أن غريباً  وليس بدعاً  فليس إذاً  وتعاىل؛ سبحانه األحد الواحد ولينا وعن أنفسنا عن تائهني شرودنا ساحات يف منتشرين غينا

 ذي هي وها بنا، وتحيط تنادت قد ذي هي وها تتنادى البغي دول تجدوا وأن العصور من عصر في بها اهللا حمانا التي المصيبة
 الحقيقي هدفها أما الشكلية، األسباب من تعلمون ما فقط والسذج األغبياء به يخاطب هدف وهو الظاهر في هدفها محيطة
 ستكون أنها تبجحٍ  في يعلنون صليبية حملة عن عبارة فهو إذاعاتهم، في عنه والمعلن صحفهم في والمنشور أذهانهم في المرسوم
 آبوا فإن. عباده إىل ناظر وهو حميط، ورائهم من اهللا ولكن حميط، ورائهم من اهللا ولكن يقولون ما هذا ،الناجحة اآلخرة الصليبية الحملة

 والتأييد النصر معجزات هلم سيخلق اهللا فإن له، العبودية مظلة حتت أمرهم مجعوا وإن طويل شرود بعد ولو معه اصطلحوا وإن احلق أوبة إليه
  .قبل من له عباداً  ا اهللا  أكرم اليت الرب ومعجزات. األمور خوارق من مسعتم ما كل إليهم يعيد ولسوف

  .العظيم اهللا واستغفر هذا قويل أقول. احلميد العزيز صراطه إىل يعيدهم وأن الرشد عباده يلهم أن وتعاىل سبحانه اهللا فأسأل
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  ١١/٣/٢٠٠٥خطبة جمعة للدكتور البوطي  –المسلمين  ديار إلى العدو منه يدخل الذي الباب هي الفتنة
 سبحانك سلطانك، ولعظيم وجهك جلالل ينبغي كما احلمد لك ربنا يا مزيده، ويكافئ نعمه يوايف محداً  هللا احلمد هللا، احلمد مث هللا احلمد
 عبده حممداً  ونبينا سيدنا أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد. نفسك على أثنيت كما أنت عليك ثناء أحصي ال اللهم

 سيدنا آل وعلى حممد سيدنا على وبارك وسلم صل  اللهم. ونذيراً  بشرياً  كله العامل إىل اهللا أرسله أرسله، نيب خري وخليله، وصفيه ورسوله
  .تعاىل اهللا بتقوى – املذنبة ونفسي املسلمون أيها – وأوصيكم. الدين يوم إىل متالزمني دائمني وسالماً  صالة حممد

  !اهللا عباد فيا بعد، أما

 إلى تتسرب أن يمكن ال المصيبة هذه ولكن باملسلمني، حتيق اليت املصائب أكرب من إسالمية ألرض املشرتك العدو احتالل أن شك ال
. وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول منها حذر التي الفتنة هي البوابة هذه لها، ثاني ال واحدة بوابة خالل من إال اإلسالم بالد من أرض
  .حقوقهم ويغتصب عليهم، يده ويبسط املسلمني، أرض إىل العدو يتسرب البوابة هذه خالل فمن

  ضافياً؟ حديثاً  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عنها تحدث التي للفتنة الملخص المعنى هو وما

 يتلخص وأنواعها الفنت من) وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول عنه حدثنا ما كل ،بعض على بعضهم المسلمين عدوان في تتلخص هي
  .املعىن هذا على يدور وكلها جداً، كثرية الفتنة وأحاديث بعض، على بعضهم املسلمني عدوان الشيء، هذا يف

 تعاىل اهللا رضي وقاص أيب بن سعد حديث من صحيح بسند ماجه وابن الرتمذي يرويه فيما وسلم، وآله عليه اهللا صلى قوله يف مثالً  تأملوا
 املسلمني أنتم تتقاتلوا أي – بسيوفكم وتعتلجوا أئمتكم، تقتلوا حىت الساعة تقوم ال": قالصلى اهللا عليه وسلم  اهللا رسول أن: عنه

  ".شراركم دنياكم ويرث – بأسلحتكم

 رسول سرّ  بيت اليمان، بن حذيفة حديث من صحيح، بسند داود وأبو الرتمذي يرويه فيما ،صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول قول إىل انظروا
 خري فيها والقائم القائم، من خري فيها القاعد فنت ستكون بيده نفسي والذي أما:"قالصلى اهللا عليه وسلم  أنه: صلى اهللا عليه وسلم اهللا
: قال ليقتلين؟ يديه وبسط علي سيفه وشهر داري دخل إن اهللا رسول يا أرأيت: حذيفة قال" الساعي من خري فيها واملاشي املاشي، من
  ].٥/٢٨: املائدة)[ألَقْـتُـَلكَ  إِلَْيكَ  يَِديَ  بِباِسطٍ  أَنا ما لِتَـْقتُـَلِين  يََدكَ  ِإَيل  َبَسْطتَ  لَِئنْ ( :آدم ابـَْينْ  خري قال كما كن أي". آدم ابـَْينْ  كخري كن"

 يبررها مختلفة بذرائع بعض على بعضهم المسلمين عدوان في تتمثل إنها! اإلخوة أيها احملور هذا على تدور الفنت أحاديث وسائر
  .وتعالى سبحانه الرحمن منها ويحذر الشيطان

 توزع كتب يف متمثلة بذورها تنتثر كانت يوم اليوم، مثارها نشهد اليت الفتنة هذه بذور تنثر كانت يوم تذكرون مجيعاً  ولعلكم ألذكر وإين
 أيها: نقول وكنا. املسلمني دماء حتليل على ،المسلمين تبديع على المسلمين، تكفير على تنطوي ومغارا، األرض مشارق يف جماناً 
صلى اهللا  اهللا رسول منها حذر التي بالفتن ستتفجر وإنها الحناظل، إال تنبت لن استنبتت إذا البذور هذه وإن لفتن، بذور إا! الناس

 تدعم شك وال قوىً  هنالك كانت قط، التحذير هذا يسمعون يكونوا مل البذور، هذه وينشرون ينثرون الذين يكن مل ولكن .عليه وسلم
  .البوابة هذه خالل من العدوان فيتسرب الفتنة، بوابة تتفتح أن أجل من والنشر؛ النثر هذا تدعم العمل، هذا

 من بعشرات يوم كل يستحر وإنما المحتل، بالعدو ال بمن؟ يستحر القتل اليوم البذور، تلك حصاد ترون أنتم وها. اإلخوة أيها
 أباح اليت األسباب هي وهذه ،الزنا يرتكبوا ولم باهللا، يشركوا ولم نفس، بغير نفساً  يقتلوا لم الذين المؤمنين المسلمين إخوانكم
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 يف تتمثل ال الفنت من جديد صباح على أعيننا نفتح يوم كل يف حنن فها هذا ومع ذلك، من شيئاً  يرتكبوا مل املسلم، قتل أجلها من اإلسالم
  .مبسلمني يستحر الذي القتل يف – لكم قلت كما – تتمثل وإمنا احملتل، العدوّ  قتال

 أن ينبغي إذن كفرة، فهم إذن سلطة، أعوان إم: املكفرة الكتب يف تتمثل كانت اليت البذور الفنت، بذور إىل ارجعوا اإلخوة؟ أيها املربر ما
  .يقتلوا

 تضمنصلى اهللا عليه وسلم  اهللا رسول عن صحيح نبوي حديث أي بإطالقه؟ حكم على نصت وجل عز اهللا قاهلا آية أي قاهلا؟ دين أي
  هذا؟

 ،بلتعة أبي بن حاطب مثل المسلمين ألعداء عوناً  كان من هنالك أن أعلم ال ذلك، نقيض يتضمن اإلسالم أن املسلمون يعرفه الذي
 أن يوشك وهو جيشاً؛ جهز قدصلى اهللا عليه وسلم  حممداً  بأن ينبئهم املشركني، مكة أهل إىل سرّاً  كتاباً  أرسل الذي املسلم الرجل هذا
 فقال ذلك يف يفكر من جاء قتله؟ هل دمه؟صلى اهللا عليه وسلم  اهللا رسول أهدر فهل ذلك ومع. حذركم فخذوا مكة، لفتح إليهم يتجه

  ".لكم غفرت فقد شئتم ما افعلوا: فقال بدر أهل على اطلع اهللا لعل أدراك وما:"صلى اهللا عليه وسلم املصطفى

 خطاب وذلك هذا من وأدل وتعاىل، سبحانه اهللا عند ارتكبه الذي للذنب شفيعاً  اهللا جيعله مبا بعمل، اهللا إىل تقرب وقد إال مسلم من وما
 َعُدوي تـَتِخُذوا ال آَمُنوا الِذينَ  أَيها يا( :تعاىل اهللا قال ماذا حاطب فيها وقع اليت الغلطة هلذه حتذيراً  املناسبة ذه تنزل الذي وجل عز اهللا

 َوَعُدوُكمْ  َعُدوي تـَتِخُذوا ال آَمُنوا الِذينَ  أَيها يا( :اإلميان بوصف وأمثاله بلتعة أيب بن حاطب اهللا خاطب] ٦٠/١: املمتحنة)[أَْولِياءَ  َوَعُدوُكمْ 
  ].٦٠/١: املمتحنة)[بِاْلَمَودةِ  إِلَْيِهمْ  تـُْلُقونَ  أَْولِياءَ 

: احملذرة املنذرة املتكررة أخباره عن معرضاً  ،صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول حتذير متحدياً  اليوم؟ جيري الذي هلذا اإلخوة أيها املربر هو ما
 بأسلحتكم، – املسلمني أنتم – تتقاتلون أي". بسيوفكم وتعتلجوا – حكامكم – أئمتكم تقتلوا حىت الساعة تقوم ال بيده نفسي والذي"

  .عصر لكل املوجود السالح عن كناية والسيوفُ 

 العدو إىل وننظر أمثالكم، مسلمني على القتل رحى دوران من يوم كل يف جيري ما نسمع ولكنا هذا يقولصلى اهللا عليه وسلم  اهللا رسول
 أأنتم ألحد، فرحته يبيع ال هو وإذا يصفق، هو وإذا للحقوق، الغاصب لألرض، المستحل العدو إلى ننظر الصدر، على اجلامث

 ،وتعالى سبحانه اهللا سبيل في الجهاد يكون هكذا ما اإلخوة، أيها أعدائكم؟ قلوب يف الفرحة تزرعون الذي اجلهاد هو أهذا ؟مجاهدون
 سبحانه اهللا بيان عن يغيب أن ينبغي فما ،صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول كالم عن مسلم تاه ومهما اهللا، دين مبادئ عن مسلم تاه ومهما
 بـَْعَضُكمْ  َويُِذيقَ  ِشَيعاً  يـَْلِبَسُكمْ  أَوْ  أَْرُجِلُكمْ  َحتْتِ  ِمنْ  أَوْ  فـَْوِقُكمْ  ِمنْ  َعذاباً  َعَلْيُكمْ  يـَبـَْعثَ  أَنْ  َعَلى اْلقاِدرُ  ُهوَ  ُقلْ ( واملنذر واحملذر املخرب وتعاىل
 هو ها]. ٦٦-٦/٦٥: األنعام)[ِبوَِكيلٍ  َعَلْيُكمْ  َلْستُ  ُقلْ  احلَْق  َوُهوَ  قـَْوُمكَ  بِهِ  وََكذبَ *  يـَْفَقُهونَ  َلَعلُهمْ  اآلياتِ  ُنَصرفُ  َكْيفَ  اْنظُرْ  بـَْعضٍ  بَْأسَ 
 عدوان من املسلمون يف ما املسلمني، بأس املسلمون يذوق اليوم، جيري الذي هو هذا). بـَْعضٍ  بَْأسَ  بـَْعَضُكمْ  َويُِذيقَ  ِشَيعاً  يـَْلِبَسُكمْ  أَوْ ( ذلّ 

   ؟صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول به بعث الذي الدين هو أهذا بعض، على بعضهم املسلمني
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  في تسعينيات القرن الماضي الفتنة أيام الجزائر في اإلسالميين إلى البوطي الدكتور وجهها كلمة
 القرن من التسعينيات يف ا حاقت اليت الفتنة أيام اجلزائر يف اإلسالميني إىل البوطي الدكتور وجهها والنصح باحلب مضمخة كلمة هذه

  صاغية؟ آذاناً  عندنا جتد فهل لنعترب، أمساعنا إىل الوصول حتاول الزمن أسوار خترتق ذي هي وها .املاضي

 خري املسلمني وعن عنا جيزيك أن وجل عز اهللا وأسأل الئم، لومة اهللا يف ختش ومل النصيحة بّلغت قد سيدي يا أنك أشهد :أقول نفسي عن
  آمني .والصديقني األنبياء مع وإياك حيشرنا وأن اجلزاء

  :قال الكلمة، إىل نعود

  :أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على اهللا وصلى العاملني رب هللا احلمد

 من وجل عز اهللا يف أحّبكم لكم أخٌ  إليكم به يتوجه نداء هذا .واالجتاهات والفئات اجلماعات كل من اجلزائر يف املسلمون اإلخوة أيها
 اهللا سبيل يف كلها كانت .غرا إىل شرقها ومن جنوا إىل مشاهلا من الواليات، خمتلف يف معكم لقاءات بسلسلة وسعد قلبه، شغاف
  .اإلسالمي اتمع بناء وإعادة اهللا حببل االعتصام إىل السوي الطريق ورسم الصافية النصيحة يتضمن مجيعها وكان مرضاته، وابتغاء

 القريب األمس إىل كنتم اليت اإلسالمية املكاسب حصاد على إّال  رحاها تدور ال فنت حواجز بيننا وقامت وبينكم بيين حيل وقد واليوم
 لكم الثمني النصح تقدمي يف يوماً  يقّصروا مل آخرين ربانيني دعاة وبني بينكم حواجز الفنت هذه جرّاء من قامت قد كما حرّاسها، مث صّناعها
 القلوب آالف بأن أمل وكّلي الشام ربوع من إليكم هذا بندائي أبعث اليوم .وخالقكم ملوالكم واإلخالص لكم احلب بلوعة مضّمخاً 
 إن بديل أي اهللا برضى أبتغي ال بأني يقين على والتزال العهد، على التزال والقبول باالهتمام نصائحي إلى تُقبل ما يوماً  كانت التي

 أو هوىً  كلّ  عن بعيداً  الدين، هذا حقيقة علينا يمليه بما علم من إال نصائحي إلى أنطلق ال بأنني توقن والتزال حّذرت، أو نصحت
  .عاجلة دنيوية مصلحة أو عصبية

 أخطار يف العزيز اإلسالمي القطر وذا بكم تزج أخطاءً  تقتحموا أن من بالغة حبرقة أكررها كنت اليت التحذيرات ذاكرتكم إىل أعيد لن
 القطر هذا إسالم ضد الظالم يف حتاك اليت املاكرة الغربية اخلطة عن حديثي ذاكرتكم إىل أعيد ولن وجل، عز اهللا إال عقباها يعلم ال بالغة
 مشرقها من تنبثق إذ املتوّهجة الشمس أشعة تتنامى كما وحّكامه، شعبه وشبانه، شيبه ونسائه، رجاله صدور يف نوره يتنامى كان الذي

  .السماء كبد إىل صاعدة

 خنشاه، كنا ما ووقع اهللا قضاء مت لقد .جراحاً  إال القلب وال احرتاقاً، إال الكبد يزيد ال املاضي فحديث ذاك، وال هذا ذاكرتكم إىل أعيد لن
  .دائماً  املسلم شأن هو كما آت هو ملا وعربة درساً  مضى مما جنعل أن هي اليوم أمامنا الساحنة والفرصة

 وأنتم ال كيف بل تقدير، أقلّ  على مسلمون فأنتم إذن به، واحلكم وتطبيقه اإلسالم إىل دعاةً  أنفسكم تعرّفون اإلخوة أيها بأنكم شك ال
 دعوتكم أن ترون أال وأحكامه؟ اإلسالم حدود من البدهيات حىت عليه تقدمون فيما ختتلفون أنكم ترون أال ولكن .إليه للدعوة الناشطون

  وشرعه؟ اهللا حبكم انضباط أدىن دون للنفس واالنتصار للذات للثأر حثيث سعي إىل انقلبت قد واإلسالم اهللا إىل

 بإخوان ترتبصون لكم فما ،"النار يف واملقتول فالقاتل بسيفيهما املسلمان التقى إذا" :عنه صح فيما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يقل أمل
 .اهللا يدي بني والسجود اهللا على اإلقبال مجعكم املساجد، يف منهم كثري مع أو معهم تالقيتم ولطاملا وهناك؟ هنا وتقتيالً  ذحباً  مسلمني لكم
 الرّدة بعملهم اكتسبوا الدولة، مرافق يف موظفني أو شرطة أو حرّاساً  ووجهتهم اإلسالم إىل الدعوة طريق إىل وّجهتكم األقدار أألن

 إلمام مذهب أو اهللا رسول كالم من حديث أو اهللا كتاب من آية أي ويف أين عليهم؟ والقضاء قتلهم حقّ  اهللا من واكتسبتم واإلجرام،
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 عن وصّدتكم فثارت االستفزازية وتصرحياتكم مواقفكم جرّاء من استثريت أألا نفسها، الدولة حىت بل القضائي؟ احلكم هذا رأيتم مسلم
 البواح الكفر لذلك اهللا رسول يشرتط أمل منهم؟ تتمكنون من وقتل عليهم الثورة يف املخّولني وأصبحتم مرتدة كافرة أصبحت احلكم، بلوغ
 ال اليت اخلصومة هذه وبينهم بينكم تقع أن قبل به عليهم وحكمتم رأيتموه وهّال  البواح؟ الكفر هو فأين سلطان؟ اهللا من عليه لكم الذي
 نقضي أن أمرنا اهللا رسول وأن مرددون، "اهللا إال إله ال أن" ولشهادة مسلمون مجيعاً  أم تعلمون أال إسالم؟ وال بكفر هلا شأن وال عالقة

 ساحة في الولوج من اهللا رسول حّذر كم اهللا رسول اتباع وإىل اهللا إىل الدعاة وأنتم تذكرون أال مث اهللا؟ حمكمة إىل السرائر ونكل بالظاهر
 المقتولين نكون وأن الجبال بشعاف نلحق أو بيوتنا وندخل سيوفنا نحطّم بأن أمرنا وكم الفتن، غمار في القتل من حّذر وكم الفتن،

 لكم فما حق، بدون أو ظلماً  ملسلم دم قطرة تراق ال أن سبيل يف ذلك كلّ  تمّكّنا؟ إذا الظالمين القاتلين نكون وال ألجئنا إذا المظلومين
 رسول اتباع إىل تزعمون فيما الدعاة وأنتم كّله ذلك نقيض اقتحام على تصّرون لكم وما به؟ أوصاكم فيما اهللا رسول تتبعون ال اإلخوة أيها
 بعدي ترجعوا ال الناس أيها" :قائالً  والقرون األجيال أسوار وراء من الوداع حجة يف خاطبكم يوم لكم اهللا رسول وصية قيمة هي أين اهللا؟

  اهللا؟ رسول ا وّدعكم وصية أغلى تناسيتم بل نسيتم من يا اهللا لرسول حّبكم ترمجة هي أهذه ؟ "بعض رقاب بعضكم يضرب ضالالً 

 الالئي والنساء أرقتموها التي البريئة المسلمة الدماء عن وسيسألكم اهللا يدي بين القريب الغد في سيقف منكم كالً  أن فلتعلموا أال
 قام إذا غداً  الديّان إىل ا لتمضوا اليوم بيدكم أمسكتموها اليت احلجة هي وما قائلون؟ أنتم فماذا يتمتموهم، الذين واألطفال رملتموهن

 مثقال اليوم متلكون هل بل القتل؟ فاستوجبوا اإلسالم عن ارتدوا أم على شرعي دليل من ذرة مثقال اليوم متلكون هل العاملني؟ لرب الناس
 من تربّئكم حجة اهللا يدي بني متلكون وهل القصاص؟ بل الدية ملسؤولية وحكمه اهللا لقانون خاضعني لستم أنكم على دليل من ذرة

  العدوان؟ هذا مسؤولية

 اهللا أن تعلمون أال الصدور، وراء استكنّ  وما السرائر على مطّلع أنه من وحتّذروم اهللا من اخلوف الناس تعّلمون الذين وأنتم تعلمون أال
 هان فقد ولذا للذات؟ واالنتصار للنفس الثأر يف رغبة بدافع األعمال هذه إىل تنطلقون إمنا وأنكم نفوسكم يف اخلفية الدوافع على مطّلع
 الشرعية المبررات اصطناع وراء هذه سرائركم تخفوا أن لكم أتيح ومهما وحكمه؟ اهللا حدود الرغبة هذه سبيل يف تقتحموا أن عليكم
 بِاللْيلِ  ُمْسَتْخفٍ  ُهوَ  َوَمنْ  بِهِ  َجَهرَ  َوَمنْ  اْلَقْولَ  َأَسر  َمنْ  ِمْنُكمْ  َسَواءٌ { :القائل وهو واألرض السماوات قّيوم على السرائر تخفى فهل

  ؟} بِالنـَهارِ  َوَساِربٌ 

 وبني بينه أو نفسه، وبني بينه الرأي يرى أن حرماته وأمهية أحكامه وخطورة اهللا مبهابة قلبه يشعر يكن مل من على السهل من إن اإلخوة، أيها
 وما .واالختصاص الدراية أهل ذلك يف يستشري أن دون تنفيذه إىل الهثاً  ويسعى احلق اإلهلي احلكم أنه بشجاعة يعلن مث وحزبه، شيعته
 فئات إىل املسلمون وينقسم متنافرة أحكام إىل عندئذ اإلسالم ويتحّول القلب يف شهوة أو النفس يف رعونة ذي كل ذلك يفعل أن أيسر

  .عبرة وأي لعبرة والبعيد القريب التاريخ في لكم وإنّ  متحاربة متخاصمة

 النفس شوائب عن صافية أحكامه تنفيذ على املؤمتن العبد أنه وأدرك قلبه على اهللا مهابة وهيمنت صدره وراء اهللا عظمة استشعر من أما
 من مشورة إىل الرجوع وبعد العلم من دقيقة بيّنة بعد وإال حذر، على إال وحكمه اإلسالم أمور من بأمر يقطع أن هيهات فهيهات واهلوى،

 وجل عز اهللا قال كما العواقب من خوفهم يف فهم كله ذلك بعد وحىت .اهللا بشريعة العلمي االختصاص ذوي من والتقوى باإلخالص ُعرفوا
 اهللا هدي على السائر الثاين الفريق هذا من اإلخوة أيها كنتم فهّال  .}رَاِجُعونَ  َرِمْ  ِإَىل  أَنـُهمْ  َوِجَلةٌ  َوقـُُلوبـُُهمْ  َآتـَْوا َما يـُْؤُتونَ  َوالِذينَ { :عنهم
  .األول الفريق مسالك تسلكوا أن من بدالً  الصاحل السلف وسّنة

 ميزان يف خطرية أوزاراً  وحتّملتم اهللا، دين إىل الدعوة جادة عن وتنّكبتم اهللا، صراط عن هذا بسريكم احنرفتم قد أنكم الشباب أيها فلتعلموا أال
 إنين مث اجلزائر، إسالم مع بتفاعله طرباً  وينتشي للجزائر، حبّبه يعتد فتئ ما الذي ذاك أنا بل لكم، الناصح األخ وأنا ألدعوكم وإنين اهللا، شرع
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 أخطاءكم فتصححوا تسرعوا أن مث للذات انتصاركم نشوة من تستيقظوا أن سبيله، يف لكم حّيب  وبصادق اهللا يف يل حّبكم مباضي أناشدكم
  :يلي ما بتنفيذ

  .تستشعروا عزّة أي ذلك عن يصّدنكم وال عليه، أقدمتم مما اهللا إلى توبوا :أوالً 

  

 على دليالً  متلكوا أن وهيهات ،وصراع خالف كل من أقوى هو ما الدين وحدة من وبينكم بينهم فإن حّكامكم مع اصطلحوا :ثانياً 
 الذي هو بل حكامكم مع بالتشاكس مقاومته وال عليه القضاء ميكن ال اليوم اإلسالم على املقبل العاملي اخلطر أن واعلموا ذلك، خالف

 وتوفري وبينهم، بينكم فيما واخلصومات الثغرات بسد عليه القضاء يتم أن ميكن وإمنا عاقل، أي على خيفى ال كما وقرباً  قوة اخلطر هذا يزيد
  .وجوهره اإلسالم كبد يستهدف والذي الداهم العاملي للخطر للتصدي كلها اجلهود

  

 ،بعقولهم الطمع كل تطمعون وإنما بكراسّيهم تطمعون ال فإنكم ثم ومن اهللا، دين إلى دعاة أنكم لهم وأكدوا حّكامكم أعِلموا :ثالثاً 
 دعوم لتملكوا اجلزائري الشعب فئات سائر وبني وبينهم بينكم عريضة األبواب تفّتح أن عليهم واشرتطوا الناس، سائر مع شأنكم هو كما
 هذا إعطائكم يف يرتددوا لن حكامكم أن الظن وأغلب وأحكامه، بأوامره االلتزام إىل مث وجلّ  عزّ  اهللا دين على احلقيقي التعّرف إىل مجيعاً 
 الصدق حبرقة هذه نصائحكم توّهجت ما إذا وإرشاداتكم وتوجيهاتكم نصائحكم إىل يصغون الشعب عامة مع يقفوا أن ويف احلق،

 بِاحلِْْكَمةِ  رَبكَ  َسِبيلِ  ِإَىل  ادْعُ { :تعاىل اهللا قول اتباع يف وأخلصتم ووعي دراسة عن ذلك فعلتم إلن هو، إال إله ال الذي وواهللا .واإلخالص
 تصعد مرقاة أوسع بعد فيما ذلك من لكم وسيكون القلوب، مغاليق أمامكم سيفتح اهللا فإن} َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالِيت  َوَجاِدْهلُمْ  احلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ 

  .آفات وال احنراف دون اإلسالمي احلكم إىل بكم

  

 استحصاهلا سبيل يف كلها حيايت وقفت اليت الشرعية معاريف ضوء على رسوله وسنة اهللا كتاب من اعتصرا لكم نصيحيت هذه الشباب أيها
 أكون مث االستبداد عن أاكم وكيف برأيه، املستبد اإلنسان لست فإنين ذلك ومع واألهواء، الشوائب سائر من االستطاعة جهد ومتحيصها

 اهللا مع صدقه يعلم كلكم رجل حتكيم إىل منكم كالً  وأدعو نفسي أدعو فإنين لكم أقول ما هو احلق أن يف ارتبتم فإن املستبّدين، من
 جتربته طول منكم أي على خيفى ال كما وأحكامه، الشرع مببادئ درايته وعمق علمه بسعة يوقن منكم كالً  إن مث اهللا، سبيل يف وإخالصه

 فحكموه وتوفيقاً، قوة وزاده عمره يف اهللا أمد] التسجيل يف واضح غري االسم[ سحلو أمحد الشيخ وهو الدين، هذا خدمة طريق على وسعيه
  .إليه ويدعوكم به ينصحكم ما كل يف معه وإنين لكم، أقوله الذي هذا يف

 هو الدين أن تعلمون وأنتم أقول ما تتبعون ال وكيف أقول، ما اتباع على سيحملكم إسالمكم أن أشك ال إنين الشباب، أيها اإلخوة، أيها
 إال أبيتم إن أما الدين؟ هو الذي النصح يقبل ال مث مسلماً  يكون الذي ذا ومن الصحيح، احلديث يف اهللا رسول يقول كما النصيحة
 عنه اهللا ى الذي االستبداد هذا تفضيل إال وأبيتم وشرعه، اإلسالم دقائق معرفة يف األغرار الشباب أنكم من الرغم على برأيكم التشبث

 تزحف دهماء فتنة من باهللا ألستعيذ فإني ووعيه، وعلمه بإخالصه كلها اجلزائر شهدت من إىل الرجوع وأبيتم ا اهللا أمر اليت الشورى على
 ثم بينكم فيما بجذوره يضرب ثم إليكم دخانها وراء من سيتسرب العدو أن شك ال فتنة العظيم، اإلسالمي القطر هذا إلى زحفها
 في العالمين رب يدي وبين اليوم، اهللا عباد أمام كله ذلك مسؤولية تتحملون ولسوف إسالمكم، وخنق خيراتكم استالب في يمعن
  .مفر أي عنه لنا وليس إليه مقبلون جميعاً  نحن الذي القريب الغد
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 ووعاه علمه مما استقاها هللا، العبودية مظلة وحتت اهللا، صراط على معكم يلتقي أنه اللحظة هذه إىل يعتقد لكم حمبّ  إنسان نصيحة هذه
 قبلتموها فإن ،"النصيحة الدين" :القائل اهللا رسول أمر وتطبيق اهللا رضى على احلصول إال ورائها من له قصد ال واهللا وال اهللا، شريعة من

 اهللا أمر والذي الدين هو الذي النصح رفضتم أنكم فاذكروا ترفضوها وإن القريب، والنجاح الكبري باألجر وستعودون بكم، املظنون فذلك
 ِإن  اللهِ  ِإَىل  أَْمرِي َوأُفـَوضُ  َلُكمْ  أَُقولُ  َما َفَسَتْذُكُرونَ { :عباده من الناصحني أحد لسان على وجل عز اهللا بقول نفسي معزياً  وسأترككم بقبوله،

 علمت قد ما بّلغت قد أني اشهد اللهم الوكيل، ونعم اهللا حسيب الوكيل، ونعم اهللا حسيب الوكيل، ونعم اهللا حسيب ،}بِاْلِعَبادِ  َبِصريٌ  اللهَ 
 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم
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  )تاإلنترن منمشاركة ( البيانوني الفتح أبو محمد. د - بثالث وكلت الفتنة إن
 الفتنة إن: (قال -عنه اهللا رضي- اليمان بن حذيفة عن وغريمها) ٢/١٣٦( الزهد يف وأمحد ،)١٨-١٥/١٧( ُمصنفه يف شيبة أيب ابن أخرج
 فتبطحهما: هذان فأما. وبالسيد إليها، يدعو الذي وباخلطيب بالسيف، قمعه إال شيء له يرتفع ال الذي اخلرير باحلاد: بثالث وُكلت

  .)عنده ما تـَْبلوَ  حىت فتبحثه: السيد وأما لوجودمها،

  ).عندمها ما تَبلوَ  حىت فتبحثهما هذان وأما فتصرعه،: اخلرير احلاد فأما: (وفيها) وبالسيد( بدل) بالشريف( رواية ويف

 دون له، ومعرفته وقوفه مبجرد اخلري يُريد عنده، أناة وال حليم، غري حاداً  كان إن به الفتنة تـُوَّكلُ  و شيء، بكل البصري الَفِطنُ  هو: واِخلريرُ 
  .األمور وعواقب األفعال، مآالت إىل النظر ودون التغيري، يف اهللا منهج اتباع

 ونشرام ومؤلفام، ومقاالم، وخطبهم، وبألسنتهم وسيادم، بشرفهم فيها فيشاركون وأطروحاته، وبقراراته به املعجبني كذلك وتشمل
  .عندهم ما وتَبلوَ  الفتنُة، فتختربهم وهيئام، وصحفهم،

 ودبّر، وفكر، ونظر، وحتلم، تأمل، إن ولعله الشعارات، وغرته الزخارف، بـََهرته الذي املعجب الشريف من منها أقرب هلا والداعي فاخلطيب
  ..)هواه داعي عن وخرج مواله، رمحة تداركته إن منها َخيُلصُ  وقّدر،

  -اهللا حفظه- سليمان آل َحَسن بن مشهور عبيدة أبو الشيخ حبث من بتصرف مقتبسة* 

  

  :التالية التوضيحات أقدم لرغبتهم واستجابة السابقة، املقالة يف ورد ملا وتفصيل شرح زيادة واألخوات اإلخوة بعض إيل رغبَ 

 عليه اهللا صلى اهللا رسول سر أمني عنه اهللا رضي اليمان بن حذيفة: الصحايب على موقوفٌ  حديث: السابقة املقالة يف الوارد احلديث إن - أ
 ما ألن وسلم، عليه اهللا صلى النيب إىل املرفوع حكم له يكون أن الظن على ويغلب وسلم، عليه اهللا صلى الرسول إىل مرفوعاً  وليس وسلم،
  .العلماء بعض سنده صحح وقد واالجتهاد، بالرأي تُقال ال أخبار جمردُ  فيه جاء

  :هم و غريهم، يف تؤثر مما أكثر الناس، من أصناف ثالثة يف شديداً  سلبياً  تأثرياً  تؤثر وقـََعت إذا الفتنة أن: َمعناه وُجمَملُ  - ب

 مع فينساق والعواقب، بالنتائج تَبّصر دون معه ويتفاعل عليه، مير شيء بكل سريعاً  يتأثر الذي املزاج، حاد الَفِطنُ  الذكي الرجل .١
  ... األحداث

 غري: االصطالح يف وهم ،)النحرير( ذلك وموقف لرأي تبعاً  الفتنة، مسار يف وحيركوا الناس، عواطف يُلهبون الذين اخلطباء .٢
: الساعة عالمات من أن: الصحيحة األحاديث بعض يف ورد وقد... واملآالت بالعواقب ويُبّصروم الناس يُعّقلون الذين العلماء
  ... والفقهاء العلماء وقلة اخلطباء، كثرة

 علمهم بسبب وليس بينهم، السياسي أو االجتماعي وموقعهم شهرم رد الناس يتبعهم الذين الناس، من والوجهاء الزعماء .٣
  ... وعواقبها باألمور وخربم

  .الفتنة شر من وينجو األمر يف يتبصر قد الذي الثالث، الصنف وتَبتلي وختترب وجوههما، على وتبطحهما األولني، الصنفني الفتنة فَتصرع

 موقع له بانَ  وأبطاهلا، وخطباءها، رجاهلا، وعرف هناك، أو هنا اليوم تدور اليت الفنت واقع والحظ متاماً، احلديث معىن تـََفهمَ  َفَمن - ج
 ورسوله اهللا ملنهج الكامل واالتباع الراسخ، بالعلم إال والباطنة الظاهرة الفنت شر من جناة ال أنه: وَعِلمَ  الفنت، تلك من الثالثة األصناف هؤالء
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 يكون أو أسأت، أساؤوا وإن أحسنت، أحسنوا إن الناس مع أنا: يقول) ِإّمَعةً ( يكون أن من بذلك املرءُ  يـُْعصمُ  حيثُ  معها، التعامل يف
 أو مفّوهاً، خطيباً  احملّرضُ  هذا كان سواء عليها، ُحمّرض الفتنة إىل داع كل فيتبع...  والَتعّقل الَتبّصر مسار عن عواطفه به جتَنحُ  عاطفياً،
  ...مجاعته يف ُمَسّوداً  زعيماً 

  

 تشاء ما على إنك والعقالء، العلماء واتباع بالعلم منها يتحّصنون الذين من واجعلنا بطن، وما منها ظهر ما الفنت، شر من أعذنا اللهم
    .قدير
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  الجزائر من لعريط اهللا عبد -الشعواء  الفتنة في والدهماء العلماء
 يضلل ومن له مضل فال اهللا يهده من أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ونستهديه ونستغفره ونستعينه تعاىل حنمده هللا احلمد إن
 تبعهم ومن وصحبه آله وعلى عليه اللهم صلى ورسوله عبده حممداً  أن ونشهد له شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن ونشهد له هادي فال

  .الدين يوم إىل بإحسان

 مدن من بعيدة مدينة يف نائية قرية يف اليوم الناس عنه يتحدث أصبح ما هو الكلمات وهذه األسطر هذه لكتابة جرين ما: اهللا يف أحبيت
 الدامي الصراع هول من مرغمني منها وخرجوا الفتنة نار بالدهم يف هاجت بعدما الدنيا عليهم وضاقت السبل م تقطعت فقراء من اجلزائر
  !.. مساجدنا أبواب على احلبيبة سوريا من متسولون إم وديارهم أمواهلم تاركني والشنار، الدمار سوى خيلف مل الذي

 املوقف هذا هول من يبكون وحىت يقبلون الناس عليهم انكب حينما ترى فلو أهلها الشام يف جنل أننا اجلزائر يف حنن عادتنا من وطبعاً  
  .قلوم على من غشاوة ويزيل غبنهم ويرفع حمنتهم اهللا يفرج أن عال بصوت هللا يتضرعون وهم الرهيب

 قبل من احملبوكة الفتنة نار متزقها أن تكاد اليت البالد هذه يف حيدث مما هلم ذنب ال وأطفال أبرياء ناس ترى حينما للغاية حملزن املنظر هذا إن
  .ورسوله اهللا أعداء

 البالد هذه تنقذ أن شأا من اليت احللول إجياد يف مشروعاً  حثيثاً  سعياً  يسعى أن وخارجها سوريا داخل غيور كل على يستوجب منظر
  .اهللا خلق من كثري يعلمها ال خفية أيدي حتيكها بليل دبرت مكيدة من املباركة

 شفا على فاألمة وببقائه اجلسد سائر مس عميق جرح سوريا أن احلقيقة ويف األعضاء، باقي ومعاناة بآالم أحس أميت يف كعضو قادين منظر
  .األوان فوات بعد ولكن نفيق حينها واليت تذر وال تبقي ال اليت الصليبية احلمالت نار من حفرة

 فيما وحمكوماً  حاكماً  سوريا شعب يصطلح حىت والغرباء الداحس حرب امتداد امتد ولو سوريا يف الوضع يستقر لن واهللا: األحبة اإلخوة أيها
  .بينهم

 هلم ذنب ال الذين منكم الربآء على ضررها وعاد ونسلكم حرثكم أهلكت واليت الشعواء الفتنة هذه من أنفسكم وأنقذوا  لرشدكم فعودوا
 قد قوم أهواء تتبعوا وال اجلاهلية وغضب احلمية واتركوا بينكم فيما واصطلحوا الربيئة األرواح هذه يف اهللا فاتقوا وتصارعكم،  تنازعكم من

 وعاملكم وأسودكم أبيضكم بني فرق ال: مجيعاً ) تـََفرُقوا َوالَ  مجَِيعاً  الّلهِ  ِحبَْبلِ  َواْعَتِصُمواْ : (بينكم حاكم خري ربكم لنداء وامسعوا وأضلوا ضلوا
  .وحمكومكم وحاكمكم وجاهلكم

 واحلذر ومرشدهم، وقائدهم وليهم اليوم فهو الشيطان فأتبعهم منها فانسلخوا آياته اهللا وآتاهم احلق علموا الذين التمزق ودعاة وإياكم
 من جهنم أبواب على دعاة: (فيهم وسلم عليه اهللا صلى احلبيب قال اهللا رسول يا سواك اهللا بعد ناصح من فهل م الغرور من إخواين
 تلزم: قال  ذلك؟ أدركين إن تأمرين فما: قلت بألسنتنا ويتكلمون جلدتنا من هم: قال لنا صفهم اهللا رسول يا: قلت فيها قذفوه إليها أجام
 يدركك حىت شجرة بأصل تعض أن ولو كلها الفرق تلك فاعتزل: قال إمام؟ وال مجاعة هلم يكن مل فإن: قلت وإمامهم املسلمني مجاعة
  .البخاري صحيح) ذلك على وأنت املوت

 حكماً  أنفسهم ونصبوا خرياً  بأنفسهم فظنوا بالغرور اهللا ابتالهم ممن هؤالء كان إذا أديب فصاحة وال عامل علم وال فقيه فقه يغرّنك ال أخي
  .رالقرا وبئس فالنار خالفهم ومن اجلنة هواهم وافق من يدخلون اهللا خلق على
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 هذه وحل يف أن التقي، العارف عن ناهيك األمي اجلاهل منها يتعوذ بأفكار ابتلوا من بعض اعتقاد تفسر كيف: العجاب العجب من
 املغرور( شهيد فهو صفهم يف مات من جهاد أنه ظنوا ناساً  أن أحداً  ربك يظلم وال واملعاصي الذنوب بفعل املسلط العذاب وهذا الفتنة
 جنة إىل اخلفي التقي هذا قفا على قفز مث صائما، وأصبح قائما بات مسلم الكمني يف فمات املوحدين إلخوانه كمني نصب وقد مات

  ..! باهللا إال قوة وال حول فال، األعلى الفردوس

 أصفى دماء وإراقة والتناحر للصدام يدعو وراح اهللا آيات من وانسلخ عقب عن رأساً  انقلب الذي النحرير الداعية ذلكم من أشد غرابة وال
 َفَكانَ  الشْيطَانُ  فَأَتْـبَـَعهُ : (آخر دم وحيرم هذا دم جيرم اهللا خلق بني حكماً  يكون بأن الشيطان له سول وقد عدن، ماء من وأطهر اللنب من
  .)اْلَغاِوينَ  ِمنَ 

 فضل وذلك سلف خلري خلف خري ليكونوا واجتباهم اهللا حباهم بقية أولوا جبماعة وتدي تقتدي أن لك إن: سوريا يف احلبيب األخ أيها
 يعّضون وهم السمحة نبيهم برسالة مستمسكني يزالون ال نور على نور ودعوم النفوس له تطمئن لنور قوهلم إن واهللا يشاء، من يؤتيه اهللا

  .قبل من األنبياء شأن وهو املخالفني لكثرة بالنواجذ عليها

: فيها وسلم عليه اهللا صلى املصطفى احلبيب يقول ما وامسعوا واملعاصي الذنوب لكثرة قبل ذي من أعظم اليوم الفتنة إن: األحبة اإلخوة أيها
نـَْيا ِمنْ  بَِعَرضٍ  ِديَنهُ  يَِبيعُ  َكاِفرًا َوُيْصِبحُ  ُمْؤِمًنا ُميِْسي أَوْ  َكاِفرًا َوُميِْسي ُمْؤِمًنا الرُجلُ  ُيْصِبحُ  اْلُمْظِلمِ  اللْيلِ  َكِقَطعِ  ِفتَـًنا بِاْألَْعَمالِ  بَاِدُروا( رواه) الد 

  .مسلم

 يف املتمثل اإلميان وهو وأخطر أعظم وصف هلا أضيف مث هؤالء، من زمواحل اجلد على دال الرجولة فوصف الفتنة شدة تبني الرجل فكلمة
 على ينقلب والصبحة والعشية الروحة الغدوة فبني عظيماً  ميلها زاوية انتكاسة قفاه أم على هذا ينتكس مث اهللا، عند ومبا باهللا اخلالص اليقني
  .والطغيان الكفر إىل واإلميان اليقني فمن خطري االنقالب ولكن قصري وقت عقبيه،

 العسل من أحلى ألسنتهم دعاة بدعاة، نبتلى أن املصائب وأخطر أعوص إن طغاة أو بغاة علينا اهللا يسلط أن يف ليست اليوم مصيبتنا إن
  .الرباين الغضب شدة لداللة وهذا لقوهلم، تسمع يقولوا وإن أجسامهم تعجب رأيتهم إذا مبني عريب بلسان يتكلمون

  .الصدور به امتألت الذي والغرور األمور بعواقب التبصر وعدم التسرع هو اشتعاالً  النار يف زاد ما إن

   .استقرار وال قرار ال عشواء خبط خيبطون فهم به حيتمون هلم ظل وال إليه يركنون هلم ركن فال الناس ودمهاء الرعاع إن

 تطبيق أجل من يستعملوا أيديهم يف أداة وجيعلوم الدين أمور من بكثري وجهلهم املستضعفني ضعف يستغل من احلطمة دعاة فتجد
  .براء منها واإلسالم لإلسالم ينسبوا اليت مشاريعهم وإجناح أفكارهم

 الصديقني مراتب بلغتم أنكم تظنوا وال أهواءكم تركبوا وال النصيحة فالدين النصيحة واقبلوا املوقف، هول من وخافوا تعاىل اهللا فاتقوا أال
 التّوابون اخلطّائني وخري وختطئون تصيبون الناس كبقية بشر فأنتم تأخر وما ذنبكم من تقدم ما لكم غفر قد اهللا أن أو والصاحلني، والشهداء

 السالح، ورفع والتصادم العنف ونبذ بينكم واملصاحلة احلوار إىل وادعوا الناس خطاب يف هلجتكم من وغّريوا وحبيبكم نبيكم لنهج فعودوا
  ).مْؤِمِننيَ  ُكنُتم ِإن َوَرُسوَلهُ  الّلهَ  َوَأِطيُعواْ  بِْيِنُكمْ  َذاتَ  َوَأْصِلُحواْ  الّلهَ  فَاتـُقواْ : (بأنفسهم ما يغريوا حىت بقوم ما يغري ال اهللا أن واعلموا

  .اهللا هو بذلك أمدك الذي ألن شيء ال فأنت زمانك بين دعاة أكرب من أو جليالً  عاملاً  كنت ولو حىت: أيب أو أخي

َنا َولَِئن: (وسلم عليه اهللا صلى خلقه من وصفوته لنبيه وتعاىل سبحانه الباري يقول: اهللا عبد يا لطيفة إىل أرشدك َنا بِالِذي لََنْذَهَنب  ِشئـْ  أَْوَحيـْ
َنا بِهِ  َلكَ  جتَِدُ  الَ  ُمث  ِإلَْيكَ    ).وَِكيالً  َعَليـْ
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 عليه ا انعم نعمة أعظم يسلبه: أي وفقهه بعلمه ويذهب وسلم عليه اهللا صلى نبيه صدر من الكرمي القرآن يرفع أن تعاىل اهللا شاء فلو
  .أمته وعلى

ا منثورا هباء اهللا جيعلها فرمبا اللسان فصاحة من عليك أنعم وما البيان من اهللا آتاك ما وببعض بعلمك تغرت حىت أنت تكون فمن
ّ
 طلبت مل

  .اجلراحات وتضميد القلوب تأليف من اهللا أراد فيما جتعلها ومل هواك واتبعت النفس وكربياء الدنيا ا

  .ودعاتكم علمائكم بني الظاهر االختالف هو الوضع وتفاقم اجلراحات زيادة أسباب من إن: املباركة الشام يف الدعاة أيها

 احلوار طرف إليه يسعى مسعى أي يف الفشل سبب وهو والدعاة العلماء بني التنازع هو وتعاىل سبحانه الباري عنه ى تنازع أكرب أن اعلموا
  .واملصاحلة

  .بواقعكم ما اهللا يغري بأنفسكم ما وغريوا واحد رجل قلب على فكونوا

  :الجهاد أعظم

  .ةواملصاحل احلوار قبول على نفسه وجياهد وسعه يف ما بكل طرف كل يضحي أن الفتنة هذه يف جهاد أعظم إن

 ابـْتَـَغاء َذِلكَ  يـَْفَعلْ  َوَمن الناسِ  بـَْنيَ  ِإْصَالحٍ  أَوْ  َمْعُروفٍ  أَوْ  ِبَصَدَقةٍ  أََمرَ  َمنْ  ِإال  جنَْواُهمْ  من َكِثريٍ  ِيف  َخيـْرَ  ال : (تعاىل اهللا مرضاة البتغاء: أوالً 
  .)َعِظيماً  َأْجراً  نـُْؤتِيهِ  َفَسْوفَ  الّلهِ  َمْرَضاتِ 

  .األقطار شىت يف يتسولون اليوم وهم مذر، شذر وهاجروا وأمواهلم ديارهم تركوا الذين الربآء هؤالء أجل من: وثانياً 

 أهل يا لكم حدث فماذا والغوث والقوت للعون طلباً  بأيديهم ميدون مساجدنا أبواب وعلى حينا ويف بالدنا يف إم فواهللا: يتسولون وأقول
  !!..كرام يا قدوتنا كنتم من يا الشام

 فهل وجودكم، بكرمكم علينا تبخلوا مل من يا الناس وعلى علينا فضلكم ننسى ال وأبداً  ألياديكم طلباً  املسافات ونقطع القارات نعرب فكنا
  !؟..بينكم والكرم اجلود هذا انتهى

 يشقى ال القوم فأنتم حوهلا ومن فيها من يف بارك الشام يف بارك ملا تعاىل اهللا أن واعلموا والبغضاء الشحناء اتركوا: األحبة اإلخوة أيها
  .جليسكم

 وأمن البالد ومصلحة عليك اهللا رضوان سوري، مسلم أنك املهم طرقي وال زجني وال بدعي وال علوي وال شيعي وال صفوي وال سين فال
  .شيء كل فوق عندك العباد

  :المتربص العدو

 عن يرقب الذي الدوائر بكم املرتبص احلقيقي عدوكم هو أمنكم لزعزعة نشرها يف الزمن من دهراً  وعمل األفكار هذه بينكم زرع الذي إن
 ويربكه ويهيبه يقلقه يزال ال الذي الفريد والشعب الوحيد البلد ألا والصداق، املهر وأنتم زفافه عرس بعدها فيقيم سوريا تسقط مىت كثب

  !.. "اليهود إم" نارا تشتعل يراها حىت قراراً  له يقر وال وباال، سوريا يرى حىت باالً  له يهدأ وال
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 ورسوله اهللا وأطيعوا اهللا من فهي وفتنة شدة من بكم حل ما على واصربوا رحيكم، وتذهب فتفشلوا تنازعوا وال فاستفيقوا أال: واستفيقوا أفيقوا
 ملّ  يف تسعى تزال ال اليت البقية وطاعة نبيكم هدي اتبعتم إن معكم اهللا أن واعلموا عنكم، رفعها يف نبيكم هدي مبخالفتكم جتزعوا وال فيها

  .بينكم جيري الذي الدم ر وإيقاف مشلكم

   :بغيره اعتبر من والسعيد

 طاولة على معاً  وجلسنا بيننا اهللا حبكم رضينا حىت عنا اهللا يرفعها فلم الولدان هلوهلا شاب فتنة يف الزمن من دهراً  عشنا اجلزائر يف فنحن
 من محلت ما رغم يذكرها اليوم أحد فال السوداء الصفحة هذه وطويت اجلراحات وضمدت القلوب فتآلفت بيننا ما يف وتصاحلنا احلوار

  .اهللا هدانا أن لوال لنهتدي كنا وما هلذا هدانا الذي هللا واحلمد وآهات، جراحات

 ومجع الصلح إىل اخلري، إىل يدعون أمة منكم ولتكن والتصاحل التآخي يف واحدة دعوتكم ولتكن دعاة ويا علماء يا األبصار أويل يا فاعتربوا
 عليهم واختلطت األهواء بالناس تفرقت فبفرقتهم بدينهم ومعرفتهم علمهم بعد من واختلفوا تفرقوا كالذين تكونوا وال الدماء، وحقن الشمل
  .ءالشعوا الفتنة باجلميع فحلت األشياء

  .األعداء يف وعرفنا األهواء من واعصمنا شعتنا ومل مشلنا ربنا يا وامجع بيننا ذات أصلح فاللهم

 مشلهم ا وجتمع قلوم بني ا وتؤلف قلوم لأللفة ا وتشرح صدورهم لإلصالح ا دي واسعة رمحة الكرام سوريا أهل على أنزل اللهم
  .رحيم يا رمحان يا أمنهم، وتنشر غبنهم وترفع رأم وتصدع كرم ا وتفرج صفهم وتوحد

 رب يا وبارك عنهم واعف وعافهم إليهم وي أهاليهم أفئدة واجعل مهديني هداة واجعلهم دعاءهم وتقبل الشام أهل مشايخ أحفظ اللهم
  .األكرمني وأكرم العاملني رب يا وعنهم عنا راض وأنت نلقاك أن يوم معهم واحشرنا سعيهم واشكر علمهم يف

    .الدين يوم إىل بإحسان وتابعيهم التابعني وعلى حممد وحبيبنا سيدنا على اللهم وصل
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  ١/٧/٢٠١١ البوطي رمضان سعيد محمد للدكتور جمعة خطبة -  التكفير بدعة من حذار حذار
 سبحانك .سلطانك ولعظيم وجهك جلالل ينبغي كما احلمد لك ربنا يا مزيده، ويكافئ نعمه يوايف محداً  هللا احلمد هللا، احلمد مث هللا احلمد
 ورسوله عبده حممداً  أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد .نفسك على أثنيت كما أنت عليك ثناء أحصي ال اللهم

 حممد سيدنا آل وعلى حممد سيدنا على وبارك وسلم صل اللهم .ونذيراً  بشرياً  كلهِ  العامل إىل اهللا أرسله .أرسله نيب خري .وخليله وصفيه
  :اهللا عباد فيا بعد أما .تعاىل اهللا بتقوى املذنبة ونفسي املسلمون أيها وأوصيكم .الدين يوم إىل متالزمني دائمني وسالماً  صالةً 

 منكم وما ويتخاصموا، يتنازعوا ال وبأن يتفرقوا ال وبأن يتضامنوا وبأن يتحدوا بأن املسلمني وتعاىل سبحانه اهللا كتاب يهيب كم يعلم كلكم
 ِحبَْبلِ  َواْعَتِصُمواْ ( :وجل عز اهللا قول مثل من األمر، هلذا باالنقياد املسلمني اإلهلي البيان فيها يهيب اليت اآليات من كثرياً  مسع أو قرأ من إال
  .]١٠٣ : عمران آل[ )تـََفرُقواْ  َوالَ  مجَِيعاً  الّلهِ 

 آل[ )اْلبَـيـَناتُ  َجاءُهمُ  َما بـَْعدِ  ِمن َواْختَـَلُفواْ  تـََفرُقواْ  َكالِذينَ  َتُكونُواْ  َوالَ ( :وقوله .]٤٦ : األنفال[ )رُِحيُكمْ  َوَتْذَهبَ  فـَتَـْفَشُلواْ  تـََناَزُعواْ  َوالَ ( :وقوله
  .]١٠٥ : عمران

 على وجل عز اهللا بيان يكرره الذي القدسي األمر هذا ينفذوا أن املسلمون يستطيع لكي اإلهلي البيان شرعها اليت الضمانة هي ما ولكن
  التفرق؟ وأسباب املنازعات من املسلمون يتخلص وأن الوحدة هذه تتحقق أن ميكن ا اليت اآلليات هي ما أمساعهم؟

  :منها طائفة عن أحدثكم تعالوا وتعاىل، سبحانه اهللا شرعها ضمانات هنالك

  :قوله تقرؤون مجيعاً  ولعلكم .وتعالى سبحانه هللا العبودية هوية من مشترك جامع على يتالقوا أن عباده اهللا دعوة :األولى الضمانة

  .]٩٤-٩٣ : مرمي[ )َعّداً  َوَعدُهمْ  َأْحَصاُهمْ  َلَقدْ *  َعْبداً  الرْمحَنِ  آِيت  ِإال  َواْألَْرضِ  السَماَواتِ  ِيف  َمن ُكل  ِإن(

 مشاعر فتحوهلم مجيعاً  اهللا عباد بني مشاعره تسري إذ هللا العبودية كغذاء اإلنسانية األخوة وشيجة به تتنامى غذاءً  – اهللا عباد يا – أعلم وما
  .األوىل الضمانة هي فهذه والتعاون، والوئام احلب مبشاعر يتالقون واحدة أسرة من أفراداً  يشبه ما إىل هللا العبودية

 دنياهم في الناس يتعامل أال والسنة، القرآن مصدريها على بناء اإلسالمية الشريعة أرسته التي القرار في فتتمثل :الثانية الضمانة أما
 الرسل حىت املفيت وال القاضي وال األعلى احلاكم فال ،الدنيا هذه في اآلخرين بواطن أحدٌ  يقتحم وأال عليهم تتبدى التي بالظواهر إال

 األدلة عند يقف أن إال ميلك ال ما إنسان شخصية من والشر اخلري يتبني أن أراد إذا أو حيكم أن أراد إذا منهم أحد ميلك ال واألنبياء
 وتعاىل، سبحانه اهللا إىل موكولة الباطنة احملكمة أن إىل لينبهه العاملني رب لدن من التحذير جاء الباطن إىل ذلك يقتحم أن أراد فإذا الظاهرة،

  .له يتبدى ما بظاهر إال اآلخرين على حيكم أن لإلنسان جيوز ال .الثانية الضمانة هي فهذه

 الظن حسن أحدهما لك أخٍ  تجاه شعورك يتجاذبان احتمالين رأيت إذا أنك من وجل عز اهللا بيان يقرره ما فهي :الثالثة الضمانة أما
 الِذينَ  أَيـَها يَا( :الظن حسن على تعتمد وأن وراءك ظهرياً  وتلقيه الظن سوء تنبذ بأن ليأمرك وجل عز اهللا بيان يأتي الظن، سوء واآلخر

  .]١٢ : احلجرات[   )ِإمثٌْ  الظن  بـَْعضَ  ِإن  الظن  منَ  َكِثرياً  اْجَتِنُبوا آَمُنوا

 أال الضمانة هي .العصور من عصر أي يف املسلمني بني املنشودة الوحدة تتحقق أن اهللا عباد يا تضمن اليت هي الثالث الضمانات هذه
  .وأسبابه الشقاق إليهم يتسرب

  .بيننا فيما وتعاىل سبحانه اهللا شريعة أرستها اليت الضمانات هذه تطبيقات لنجد اهللا عباد يا اآلن تعالوا
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 احتماالت وكانت الكفر احتماالت به طافت إذا الناس من زيداً  أن من باإلجماع المسلمين علماء قرره ما ذلك تطبيقات أهم من
 بأن تجبرنا عنها حدثتكم التي الثالث الضمانات هذه فإن مسلماً  يزال ال أنه العتبار مئةال في واحد احتمال إال يبق ولم كثيرة

 هذا مصداق إىل انظروا ،والسالم الصالة عليه المصطفى لنا بينَ  هكذا كفره، دالئل نطوي وأن الواحد الباقي باالحتمال نتمسك
  .الكالم

  .)إميان من ذرة مثقال قلبه يف كان من النار من خيرج( :قال والسالم الصالة عليه اهللا رسول أن صحيحيهما يف الشيخان روى

 لنا جيوز وال مسلماً  تبقيه الذرة هذه أن والسالم الصالة عليه املصطفى أعلن ولقد ،ئةامل يف واحد من أقل تساوي اليت هي هذه اإلميان فذرة
  .الشيخان عليه اتفق الذي احلديث هذا يف الداللة هذه إىل أرأيتم .األخرى الكثرية االحتماالت إىل نلتفت أن

 يقول أذنه، يف َفَسارهُ  رجل دخل إذ أصحابه مع جالساً  كان والسالم الصالة عليه النيب أن أيضاً  الشيخان روى :الثاين الدليل هذا إىل تعالوا
 مسلم، غري أنه يرى شخصٍ  قتل يف يستشريه به وإذا صوته رافعاً  والسالم الصالة عليه اهللا رسول أجابه حىت ساره ما ندر فلم :احلديث راوي
 اهللا منعني الذي فأولئك( :قال له، شهادة وال بلى :قال )اهللا؟ إال إله ال أن يشهد أال( :والسالم الصالة عليه اهللا رسول له قال

  .)منهم وتعالى سبحانه

 كثرية صحيحة أحاديث عنها، حدثتكم اليت الثالثة الضمانات فيه تتمثل الذي املعىن هذا على األدلة من مزيدٍ  إىل اإلخوة أيها تعالوا
  :واحداً  معىن تتضمن كلها املعنوي التواتر درجة إىل وصلت

 دخل اهللا إال إله ال الدنيا يف كالمه آخر كان من( )اجلنة دخل شيئاً  باهللا يشرك ال عاش من( )اجلنة دخل ا خملصاً  اهللا إال إله ال قال من(
  .املعنوي التواتر مبلغ لكم أقول كما بلغت أخرى كثرية وأحاديث )اجلنة

 الناس أولى لكان ما لدليل ما، لذنب ُيَكفرَ  أن يستأهل من المسلمين في كان لو :اهللا عباد .اهللا رسول مارسها تطبيقية عملية إىل تعالوا
 رجوع أثناء صوته مبلء قال الذي ذاك والسالم، الصالة عليه اهللا لرسول إيذاً  أمعن الذي ذاك ،سلول بن أبي بن اهللا عبد هو ُيَكفرَ  بأن

 أُرانا ما – وأصحابه اهللا رسول يقصد قريش رعاع أي – قريش وجالبيب أرانا ما :الغزوات إحدى من والسالم الصالة عليه اهللا رسول
، منها األعزُ  لُيْخرِجن املدينة إىل رجعنا لئن واهللا يأكلك كلبك مسنْ  املثل قال كما إال قريش وجالبيب إال إله ال أن يشهد كان ولكنه األذل 

  .وأركانه ومبادئه باإلسالم ملتزماً  ظاهره يف وكان اهللا

 ويف القضاة ويف احلكام يف كان وإذا ُيَكفَر، أن سلول بن أيب ابن اهللا عبد من مجيعاً  الناس يف أوىل فليس ما لسبب التكفري باب فتحنا إن
 بن أيب بن عبَداهللا يَُكفرْ  مل ولكنه يَُكفرَ  بأن والسالم الصالة عليه اهللا رسول من أوىل فيهم فليس يَُكفُروا أن هلم حيق من واملفتني العلماء
  .عليه صلى من مقدمة في اهللا رسول كان مات ولما .سلول

 عن شاردة إسالمية فرق تنامت التابعني عهد وجاء الصحابة عهد ينطوي أن وكاد والسالم الصالة عليه اهللا رسول تويف عندما :اهللا عباد
 واَسدة واحلشوية واجلهمية املرجئة أمثال من السوي اجلسد على الثآليل تتكاثر كما اإلسالمية الدولة كيان يف تكاثرت اإلسالم، منهج

 – التابعني مواقف إىل الصحابة، بقايا مواقف إىل السمع أصغينا .ائياً  الفرق؟ هذه من فرقة أي املسلمون َكفرَ  هل ذلك، إىل وما واخلوارج
 شذتْ  التي الفرق أو الفئات هذه من أياً  َكفرَ  أو مرجئياً  َكفرَ  أو خارجياً  َكفرَ  من فيهم أن قط نسمع لم – الصاحل السلف هم وهؤالء
 .جه يتبعون وأم وراءه يسريون أم املتطرفني بعضُ  اليوم يزعم الذي أمحد باإلمام هذا ويذكرين .وتعالى سبحانه اهللا صراط عن وشردت

 وُحِبسَ  أوِذيَ  وجد، مث اهللا كالم يكن مل خملوق، القرآن بأن القائلني املعتزلة طريق عن اإليذاء أنواع أشد أوِذيَ  الذي هو حنبل بن أمحد
 ادع سيدي يا له يقولون أصحابه بعض جاء .املتوكل عهد يف احملنة عنه ترتفع أن شاء وجل عز اهللا إن مث املأمون، عهد يف طويلة مدة وُضِربَ 
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 سبحانه اهللا أدعو بل ال ،أجلك من أخاً  القيامة يوم وجل عز اهللا يعذب أن يفيدك وما :له قال املعتزلة، رأس ُدؤات أيب ابن على اهللا
  .له وتعاىل

  .حياته يف والسالم الصالة عليه حممد حبيبنا وطبقه تبيانه حمكم يف ربنا أرساه الذي املبدأ هو وهذا ،السلف نهج هو هذا :اهللا عباد

 من بدافع وال اهللا كتاب يف آيٍ  من بدافع ال واهللا ال ماذا؟ من بدافع إليه يركنوا أن إال الناس من بعضٌ  يأىب الذي الفجور هذا إىل اآلن تعالوا
 يبحث الحقد، مشاعر أحدهم نفس في تتنامى وكياناتهم، مشاعرهم على هيمنت أحقاد من بدافع ولكن اهللا رسول به أوصى كالم
 عن تنفساً  حيقق الذي هو غليله، يشفى الذي هو التكفير سالح التكفير، سالح على إلى لذلك يعثر فال متنفس عن وشماالً  يميناً 

 مشاعر أحقادهم، مشاعر ذلك عن بدالً  يتبعون إم مث ظهرياً  وراءهم لكم خلصتها اليت وبياناته وجل عز اهللا كالم يرتكون هنا ومن حقده،
  .كيانام على يمن اليت الضغائن

 أنه على يدل مئةال فوق واحد احتمال بقي كفره على دالةً  باإلنسان مئة من أكثر احتماالت طافت إذا تقول اهللا شريعة :اإلخوة أيها
 من خيرج( ،وجل عز اهللا عذاب من القيامة يوم ستنجيه التي الذرة هي تلك :يقول والسالم الصالة عليه اهللا رسول مسلمًا، يزال ال

  .)إميان من ذرة مثقال قلبه يف كان من النار

 نسمعه ما وهذا الوحدة إىل نتداعى اهللا، كتاب به يأمرنا ما وهذا احلب إىل نتداعى اهللا، به يأمرنا ما وهذا الوئام إىل نتداعى حنن :اهللا عباد
  :قال من اهللا ورحم نعيشه الذي اإلشكال هو هذا اهللا، كتاب به يأمر ما ليهدم باملعاول ميسك ملن عجباً  يا لكن اهللا كتاب يف ونقرأه

  يهدم وآخر تبنيه كنت إذا ... متامه يوماً  البنيان يبلغ مىت

   .العظيم اهللا وأستغفر هذا قويل أقول
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  السعودية علماء كبار هيئة من بيان
  :بعد أما داه، اهتدى ومن وصحبه آله وعلى اهللا، رسول على والسالم والصالة هللا، احلمد

 من كثري يف جيري ما .هـ٢/٤/١٤١٩ تاريخ من ابتداء بالطائف املنعقدة واألربعني التاسعة دورته يف العلماء كبار هيئة جملس درس فقد
 يرتتب وما األمر، هذا خطورة إىل ونظرا املنشآت، وختريب الدماء، سفك من عنه ينشأ وما والتفجري التكفري من وغريها اإلسالمية البالد
 فيه يوضح بيان إصدار الس رأى فقد واستقرارهم، ألمنهم وزعزعة للناس، وإخافة معصومة، أموال وإتالف بريئة، أرواح إزهاق من عليه

  :التوفيق وباهللا فنقول ذلك، يف األمر عليه اشتبه من لدى املفاهيم يف للبس وإزالة للذمة، وإبراء ولعباده، هللا نصحا ذلك، حكم

  

 ما كل وليس التكفري، فكذلك ورسوله، اهللا إىل واإلجياب والتحرمي التحليل أن فكما ورسوله، اهللا إلى مرده شرعي، حكم التكفير :أوالً 
  .الملة عن مخرجاً  أكبر كفراً  يكون فعل، أو قول من بالكفر وصف

 ذلك في يكفي فال واضحة، داللة كفره على والسنة الكتاب دل من إال نكفر أن جيز مل ورسوله اهللا إىل التكفري حكم مرد كان وملا
 مما أقل عليها يرتتب ما أن مع بالشبهات، تدرأ احلدود كانت وإذا الخطيرة، األحكام من ذلك على يترتب لما والظن، الشبهة مجرد
 ليس شخص على بالتكفري احلكم من وسلم عليه اهللا صلى النيب حذر ولذلك ؛بالشبهات يدرأ أن أولى فالتكفير التكفري، على يرتتب
  .)عليه رجعت وإال قال كما كان إن أحدمها، ا باء فقد كافر، يا :ألخيه قال امرئ أميا( :فقال بكافر،

 وهذا كفره، من مينع مانع لوجود به، اتصف من يكفر وال كفر، االعتقاد أو العمل أو القول هذا أن منه يفهم ما والسنة الكتاب يف يرد وقد
 لوجود ا يرث ال وقد مثالً  القرابة سببه اإلرث، يف كما موانعها وانتفاء وشروطها، أسباا بوجود إال تتم ال اليت األحكام من كغريه احلكم
 نحوهما أو غضب أو فرح لغلبة الكفر بكلمة المسلم ينطق وقد .به يكفر فال املؤمن عليه يكره الكفر وهكذا الدين، كاختالف مانع
  .الفرح شدة من أخطأ "ربك وأنا عبدي أنت اللهم" :قال الذي قصة يف كما القصد، لعدم بها يكفر فال

 الردة، على يرتتب مما وغريها النكاح، وفسخ التوارث، ومنع واملال، الدم استحالل من خطيرة أمور عليه يترتب التكفير في والتسرع
  شبهة؟ ألدىن عليه يقدم أن للمؤمن يسوغ فكيف

 الدماء، وسفك الفوضى، وإشاعة عليهم، السالح وحمل عليهم التمرد من عليه يترتب لما أشد؛ كان األمور والة في هذا كان وإذا
 من فيه عندكم بواحاً  كفراً  تروا أن إال( :فقال منابذم من وسلم وصحبه آله وعلى عليه اهللا صلى النيب منع وهلذا والبالد، العباد وفساد

  .)برهان اهللا

 اخلمر وشرب كالظلم ،كبر ولو الفسوق يكفي ال أنه )كفراً ( :قوله وأفاد .واإلشاعة الظن مجرد يكفي ال أنه، )تروا أن إال( :قوله فأفاد
 من فيه عندكم( :قوله وأفاد ،ظاهر صريح أي ببواح، ليس الذي الكفر يكفي ال أنه )بواحاً ( :قوله وأفاد .احملرم واالستئثار القمار ولعب

 غامض وال ،السند ضعيف الدليل يكفي فال الداللة، صريح الثبوت، صحيح يكون بحيث صريح، دليل من بد ال أنه )برهان اهللا
  .الداللة

 من صحيح صريح دليل لقوله يكن لم إذا واألمانة العلم في منزلته بلغت مهما العلماء من أحد بقول عبرة ال أنه )اهللا من( :قوله وأفاد
  .األمر خطورة على تدل القيود وهذه وسلم، عليه اهللا صلى رسوله سنة أو اهللا كتاب
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َا ُقلْ ( :وجل عز اهللا لقول العظيم؛ خطره له التكفري يف التسرع أن :القول ومجلة مَ  ِإمنَحر  ََها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َريب  َواْلبَـْغيَ  َواِإلمثَْ  بََطنَ  َوَما ِمنـْ
  .)تـَْعَلُمونَ  الَ  َما الّلهِ  َعَلى تـَُقوُلواْ  َوأَن ُسْلطَاناً  بِهِ  يـُنَـزلْ  ملَْ  َما بِالّلهِ  ُتْشرُِكواْ  َوأَن احلَْق  ِبَغْريِ 

  

 المساكن وتفجير والعامة، الخاصة األموال وسلب األعراض، وانتهاك الدماء استباحة من الخاطئ االعتقاد هذا عن نجم ما :ثانياً 
 وهتك املعصومة، األنفس حلرمة هتك من ذلك يف ملا املسلمني؛ بإمجاع شرعاً  حمرمة وأمثاهلا األعمال فهذه .المنشآت وتخريب والمركبات،

 وهتك ورواحهم، وغدوهم ومعايشهم، مساكنهم يف املطمئنني اآلمنني الناس وحياة واالستقرار، األمن حلرمات وهتك األموال، حلرمة
  .عنها حيام يف للناس غىن ال اليت العامة للمصاحل

 عليه اهللا صلى النيب به بلغ ما آخر من وكان ذلك، يف وشدد انتهاكها، وحرم وأبدام وأعراضهم أمواهلم للمسلمني اإلسالم حفظ وقد
 بلدكم يف هذا، شهركم يف هذا، يومكم كحرمة حرام، عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن( :الوداع حجة خطبة يف فقال أمته وسلم
  .عليه متفق .)فاشهد اللهم بلغت؟ هل أال( :وسلم عليه اهللا صلى قال مث )هذا

 ظلمات الظلم فإن الظلم اتقوا( :والسالم الصالة عليه وقال .)وعرضه وماله دمه :حرام املسلم على املسلم كل( :وسلم عليه اهللا صلى وقال
 َفَجَزآُؤهُ  متَـَعمداً  ُمْؤِمناً  يـَْقُتلْ  َوَمن( :املؤمن حق يف سبحانه فقال الوعيد بأشد معصومة نفساً  قتل من سبحانه اهللا توعد وقد .)القيامة يوم

 َكانَ  َوِإن( :اخلطأ قتل حكم يف ذمة له الذي الكافر حق يف سبحانه وقال )َعِظيماً  َعَذاباً  َلهُ  َوأََعد  َوَلَعَنهُ  َعلَْيهِ  الّلهُ  َوَغِضبَ  ِفيَها َخاِلداً  َجَهنمُ 
َنُكمْ  قـَْومٍ  ِمن نَـُهمْ  بـَيـْ   .)مْؤِمَنةً  َرقـََبةٍ  َوَحتْرِيرُ  أَْهِلهِ  ِإَىل  مَسلَمةٌ  َفِديَةٌ  ميثَاقٌ  َوبـَيـْ

 .أكرب يكون واإلمث أعظم، تكون اجلرمية فإن ؟ عمداً  قتل إذا فكيف والكفارة، الدين فيه خطأ قتل إذا أمان له الذي الكافر كان فإذا
  .)اجلنة رائحة يرح مل معاهداً  قتل من( :قال أنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن صح وقد

  

 لما ذلك، إطالق وخطورة وسلم عليه اهللا صلى رسوله وسنة اهللا كتاب من برهان بغير الناس تكفير حكم يبين إذ المجلس إن :ثالثاً 
 سفك من البلدان بعض يف جيري ما وأن ،الخاطئ المعتقد هذا من بريء اإلسالم أن للعالم يعلن فإنه وآثام، شرور من عليه يترتب
 كل وهكذا منه، بريء واإلسالم إجرامي، عمل هو للمنشآت وختريب واخلاصة، العامة واملرافق واملركبات للمساكن وتفجري الربيئة، للدماء
 حيتسب فال وجرمه، إمثه حيمل فهو ضالة، وعقيدة منحرف، فكر صاحب من تصرف هو وإمنا منه، بريء اآلخر واليوم باهللا يؤمن مسلم
 حمض هو وإمنا .املتني اهللا حببل املستمسكني والسنة، بالكتاب املعتصمني اإلسالم، دي املهتدين املسلمني على وال اإلسالم، على عمله
  .أهله مصاحبة من حمذرة بتحرميه قاطعة الشريعة نصوص جاءت وهلذا والفطرة، الشريعة تأباه وإجرام إفساد

نـَْيا اْحلََياةِ  ِيف  قـَْولُهُ  يـُْعِجُبكَ  َمنْ  الناسِ  َوِمنَ ( :تعاىل اهللا قال هَ  َوُيْشِهدُ  الدَوُهوَ  قـَْلِبهِ  ِيف  َما َعَلى الل  َوِإَذا*  اخلَِْصامِ  أََلد  اْألَْرضِ  ِيف  َسَعى تـََوىل 
  )اْلِمَهادُ  َولِِبْئسَ  َجَهنمُ  َفَحْسُبهُ  بِاْإلِمثِْ  اْلِعزةُ  َأَخَذْتهُ  اللهَ  اتقِ  َلهُ  ِقيلَ  َوِإَذا*  اْلَفَسادَ  حيُِب  َال  َواللهُ  َوالنْسلَ  احلَْْرثَ  َويـُْهِلكَ  ِفيَها لِيُـْفِسدَ 

 باحلكمة املنكر عن والنهي عروفبامل واألمر والتقوى الرب على والتعاون والتناصح باحلق التواصي مكان كل يف املسلمني مجيع على والواجب
 َواتـُقوا َواْلُعْدَوانِ  اْإلِمثِْ  َعَلى تـََعاَونُوا َوَال  َوالتـْقَوى اْلِرب  َعَلى َوتـََعاَونُوا( :وتعاىل سبحانه اهللا قال كما أحسن هي باليت واجلدال احلسنة، واملوعظة

َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  يَْأُمُرونَ  بـَْعضٍ  أَْولَِياء بـَْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنونَ ( :سبحانه وقال .)اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اللهَ  ِإن  اللهَ   َويُِقيُمونَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َويـَنـْ
ْنَسانَ  ِإن *  َواْلَعْصرِ ( :وجل عز وقال )َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  الّلهَ  ِإن  الّلهُ  َسيَـْرَمحُُهمُ  أُْولَـِئكَ  َوَرُسوَلهُ  الّلهَ  َويُِطيُعونَ  الزَكاةَ  َويـُْؤتُونَ  الصالَةَ  *  ُخْسرٍ  َلِفي اْإلِ

 ِذينَ  ِإالاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَوتـََواَصْوا الص  ْربِ  َوتـََواَصْوا بِاحلَْقرسول يا ملن قيل .)النصيحة الدين( :وسلم عليه اهللا صلى النيب وقال  )بِالص 
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 مثل وتعاطفهم وترامحهم توادهم يف املؤمنني مثل( :والسالم الصالة عليه وقال .)وعامتهم املسلمني وألئمة ولرسوله ابهولكت هللا( :قال اهللا؟
  .كثرية املعىن هذا يف واألحاديث واآليات .)واحلمى بالسهر اجلسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا اجلسد

 صالح فيه ما إىل املسلمني أمور والة مجيع يوفق وأن املسلمني، مجيع عن البأس يكف أن العلى وصفاته احلسىن بأمسائه سبحانه اهللا ونسأل
 ينصر وأن مكان، كل يف مجيعاً  املسلمني أحوال يصلح وأن كلمته، م ويعلي دينه م ينصر وأن واملفسدين، الفساد وقمع والبالد العباد
    .انتهى .وصحبه وآله حممد نبينا على وسلم اهللا وصلى عليه، والقادر ذلك ويل إنه احلق، م
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  الهدار محمد بن حسن للشيخ -التكفير  خطر من التحذير

 لهذا الفرعّية األمور في الرأي في خالفهم من كلّ  يكّفرون منهم جماعات لظهور، نظري هلا يوجد أن قلّ  بنكبةٍ  أصيبوا املسلمني أنّ  نرى
، الرأي يف يسري اختالف ّرد بالكفر عليه الحكم وتوجب السمحاء الحنيفّية عن لصاحبها المخرجة األسباب يعلموا أن دون، الّدين
 اهللا صّلى الرسول لقول، موّحدون املصّلني أنّ  لوجد وسّلم عليه اهللا صّلى رسوله ولكالم وتعاىل سبحانه اهللا كالم إىل املتسرّع ذلك رجع ولو
 إله ال: "قال من كل وأنّ ، مسلم رواه) بينهم التحريش يف ولكن العرب جزيرة يف املصّلون يعبده أن أيس قد الشيطان إنّ : (وسّلم وآله عليه
 هذه وسّلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول قَِبل فقد، العليا اإلسالمّية للتعاليم امتثاالً  واملال والعرض الدم معصوم" اهللا رسول حمّمدٌ ، اهللا إال

 اهللا إال إله ال أن يشهدوا حىت: قوله أي(  ذكره سبق الذي احلديث آخر إىل...) الناس أقاتل أن أمرت: (فقال، قاهلا ممن العظيمة الكلمة
 الّلهِ  َسِبيلِ  ِيف  َضرَبـُْتمْ  ِإَذا آَمُنواْ  الِذينَ  أَيـَها يَا{: تعاىل قوله عند تفسريه يف الشوكاين اإلمام ذكره ما ذلك من وأعظم، )اهللا رسول حممداً  وأن

نـَْيا اْحلََياةِ  َعَرضَ  تـَْبتَـُغونَ  ُمْؤِمناً  َلْستَ  السَالمَ  إِلَْيُكمُ  أَْلَقى ِلَمنْ  تـَُقوُلواْ  َوالَ  فـََتبَـيـُنواْ  ن ُكنُتم َكَذِلكَ  َكِثريَةٌ  َمَغامنُِ  الّلهِ  َفِعندَ  الدقـَْبلُ  م  الّلهُ  َفَمن 
: أي- اإلسالم إليكم ألقى ملن تقولوا ال: أي، اإلسالم هنا بالسالم املراد: قيل، ]٩٤:النساء[}َخِبرياً  تـَْعَمُلونَ  ِمبَا َكانَ  الّلهَ  ِإن  فـََتبَـيـُنواْ  َعَلْيُكمْ 
 وسّلم وآله عليه اهللا صّلى اهللا رسول أنّ  ذلك وسبب، اإلسالم يف الّتحية وهي، التسليم مبعىن وقيل، )مؤمناً  لست: (-الّشهادة وهي، كلمته
ا وسّلم وآله عليه اهللا صّلى أنّه وذلك، رمضان شهر أّول يف املدينة من برد ثالثة على إضم بطن إىل سرية يف قتادة أبا بعث

ّ
 يغزو أن همّ  مل

 فسّلم األضبط بن عامر فلقوا، األخبار بذلك تذهب وألن الّناحية تلك إىل توّجه وسّلم وآله عليه اهللا صّلى أنّه ظانّ  ليظنّ  بعثه مّكة أهل
 إِلَْيُكمُ  أَْلَقى ِلَمنْ  تـَُقوُلواْ  َوالَ  فـََتبَـيـُنواْ  الّلهِ  َسِبيلِ  ِيف  َضَربـُْتمْ  ِإَذا آَمُنواْ  الِذينَ  أَيـَها يَا{: تعاىل اهللا فأنزل، جثامة بن حملم فقتله اإلسالم بتحّية عليهم
 فقال له ليستغفر وسّلم وآله عليه اهللا صّلى اهللا رسول يديّ  بني فجلس بردين يف جثامة بن حملم فجاء، ]٩٤:النساء[}ُمْؤِمناً  َلْستَ  السَالمَ 
 مثّ  األرض فلفظته، مات حّىت  سابعة له مضت فما بربديه دموعه يتلّقى وهو فقام، )لك اهللا غفر ال: (وسّلم وآله عليه اهللا صّلى اهللا رسول
 اهللا لرسول ذلك فذكروا، واروه حىت احلجارة عليه رضموا مثّ  فسطحوه جبلني أي صدين إىل عمدوا قومه غلب فلّما األرض فلفظته به عادوا
  ).ميعظك أن اهللا يريد ولكن صاحبكم من شر  هو من تقبل األرض إنّ : (فقال وسّلم وآله عليه اهللا صّلى

  ].القدير فتح انظر[ وماله دمه ا عصم ألنّه به قُتل) اهللا إال إله ال: (قال أن بعد كافراً  قتل من أنّ  على اآلية ذه واستدلّ 

 بعثنا: (قال عنهما اهللا رضي زيد بن أسامة وعن. فتقتلوه مؤمناً  لست اإلسالم وأظهر لكم استسلم لمن تقولوا ال: أي: الصابوينّ  وقال
 فلّما، منهم رجالً  األنصار من ورجل أنا وحلقت، مياههم على القوم فصحبنا جهينة من احلرقة إىل وسّلم وآله عليه اهللا صّلى اهللا رسول
 فقال وسّلم وآله عليه اهللا صّلى النيبّ  ذلك بلغ املدينة قدمنا فلّما، قتلته حّىت  برحمي وطعنته األنصاري عنه فكفّ ) اهللا إال إله ال: (قال غشيناه

 يكررها زال فما، اهللا؟ إال إله ال قال بعدما أقتلته فقال، متعّوذاً  قاهلا إّمنا.. اهللا رسول يا: قلت ؟اهللا إال إله ال قال بعدما أقتلته أسامة يا: يل
  .عليه مّتفق) اليوم ذلك قبل أسلمت أكن لم أنّي تمّنيت حّىت  عليّ 

 المنتمين من اآلخرين وأنّ ، الرأي وافقه ومن هو إّال  البسيطة وجه على مسلم يبق مل أنّه الضّيقة بنظرته يرى املسلمني تكفري إىل املتسرّع إنّ 
 فإنّه شخص عقيدة صلب من جزءاً  الفادح اخلطأ هذا يصبح وحينما، والعرض والمال الّدم حالل وأنّهم، مشركون كّفار الّدين هذا إلى

 يف وسّلم عليه اهللا صّلى املصدوق الصادق منها حّذر اليت الثالث احلرمات استحالل عنه ينتج وما فاملعىن. خطر يضاهيه ال داهم خطر
 وسّلم وآله عليه اهللا صّلى اهللا رسول قال: قال اهللا عبد مسعت قال أيب مسعت قال حمّمد بن واقد عن البخاريّ  أخرجه فيما بقوله الوداع حّجة

، هذا بلدنا أال: قالوا حرمة؟ أعظم تعلمونه بلد أيّ  أال: فقال، هذا شهرنا أال: قالوا حرمة؟ أعظم تعلمون شهر أيّ  أال: (الوداع حّجة يف
 حبّقها إّال  وأعراضكم وأموالكم دماءكم حّرم قد وتعاىل تبارك اهللا فإنّ : قال. هذا يومنا أال: قالوا حرمة؟ أعظم تعلمونه يوم أيّ  أال: قال

  ").ثالثاً " بّلغت هل أال، هذا شهركم يف هذا بلدكم يف هذا يومكم كحرمة
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  الّصالح الّسلف

 هذا نقلوا مّمن، الّصالح الّسلف على يطلقونها األسنان حدثاء من اجلّهال هؤالء ألسنة أنّ  وأمرّ  ذلك من وأدهى اجلبني له يندى وممّا
 فوصلت السّنة خدموا الذين األفذاذ أولئك، وسّلم وآله عليه اهللا صّلى المرسلين سّيد شريعة عن الذبّ  في أعمارهم كلّ  وأفنوا الّدين
 النووي اإلمام وكذا، وأهله اإلسالم على شؤم ضالّ  مبتدع وأنّه، مرجئيّ  جهميّ  بأنّه وصفوه الذي حنيفة أيب اإلمام أمثال نقّية بيضاء إلينا
 العلماء وسلطان، الذهيبّ  واإلمام، التسرتي وسهل، عياض بن والفضيل، أدهم بن وإبراهيم واجلنيد الغزايل واإلمام، العسقالينّ  حجر وابن
 وبألقاب تسطريها عن القلم خيجل بشتائم وذلك. عنهم اهللا رضي، وغريهم، الفائض وابن، عريبّ  وابن، كثري وابن، الّسالم عبد بن العزّ 

 آثارهم زالت ال والذين، املعاصرين للعلماء املوّجهة الشتائم عن ناهيك، وأشرطتهم كتبهم عرب وذلك، يسمعها من كل يعافها شنيعة
 ار ليل الزالت اإلسالم أعداء مؤامرات بأنّ  العلم كّله هذا من والنتيجة، اهللا سبيل يف رخيصةً  وأعمارهم أرواحهم بذلوا ممّن، للعيان واضحة
 احملاكم أغرب من حماكم يف الّناس أولئك يهوى كما توزّع والتفسيق والتبديع التكفري ببطاقات وإذا، اإلسالميّ  العمل ساحات على تنصبّ 
 الشنيع اللقب ذلك يستحقّ  أنّه من واحدةً  كلمةً  يعادونه ممّن يسمعوا أن أو شهود أو علم أو تأّكد دون ذلك يتمّ  حيث، الّتاريخ مرّ  على
ْخَوانَِنا لََنا اْغِفرْ  َربـَنا يـَُقوُلونَ  بـَْعِدِهمْ  ِمن َجاُؤوا َوالِذينَ {: تعاىل لقوله امتثاالً  عليهم الرتاحم من وبدالً ، به أنيط الذي ميَانِ  َسبَـُقونَا الِذينَ  َوإلِِ  بِاْإلِ
، والضالل والشرك بالكفر يرميهم البعض نرى ذلك من بدالً ، ]١٠:احلشر[}رِحيمٌ  َرُؤوفٌ  إِنكَ  رَبـَنا آَمُنوا للِذينَ  ِغّالً  قـُُلوبَِنا ِيف  َجتَْعلْ  َوَال 

 أن الفئة تلك غرور من بلغ لقد امليدان؟ ذلك فرسان من وغروره جبهله كان ومىت، والتعديل اجلرح ضمن إّال  هو ما املشني عمله بأنّ  حمتّجاً 
 هلا بديالً  نفسها وقّدمت، السنني مئات منذ اإلسالم خدمت اليت اإلسالمّية واملذاهب والفكريّة الفقهّية للمدارس بديالً  نفسها من علتج
 ذلك غري إىل وهباء باطل إّال  هو ما سواها ما أنّ  وأعلنت. الّناجية والفرقة واجلماعة السّنة وأهل الصحيح اإلسالم وكأّا نفسها قّدمت بل
  .العظم العليّ  باهللا إّال  قّوة وال حول فال. موضعها غري يف ألقاب من

  التكفير من يحّذر الكريم الرسول

 بها باء فقد" كافر يا: "ألخيه قال من: (وسّلم وآله عليه اهللا صّلى اهللا رسول قال: قال عنهما اهللا رضي عمر ابن عن الّصحيحني يف ورد
: يقول وسّلم وآله عليه اهللا صّلى اهللا رسول مسع أنّه عنه اهللا رضي هريرة أيب عن وأخرجا، )عليه رجعت وإّال  قال كما كان فإن، أحدهما

 صّلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي حذيفة عن يعلى أبو وأخرج، )عليه حار إّال  كذلك وليس" اهللا عدوّ " أو" كافر يا: "رجالً  دعا من(
 وسعى ظهره وراء ونبذه منه انسلخ اإلسالم رداءه وكان عليه جته رؤيت حىت القرآن يقرأ رجالً  عليكم أخاف ممّا: (وسّلم وآله عليه اهللا

 إسناده كثري ابن احلافظ قال) الرامي: قال الرامي؟ أو املرميّ  بالشرك أوىل أيّهما اهللا نيبّ  يا: قلت: قال، بالشرك ورماه بالسيف جاره على
 به باء إّال  بكفر رجلٍ  على رجلٌ  شهد ما: (قال أنّه وسّلم وآله عليه اهللا صّلى اهللا رسول عن النّجار وابن والديلميّ  اخلرائطي وروى. جّيد

 عليه اهللا صّلى اهللا رسول عن صحيحه يف حّبان ابن وروى، )إيّاه بتكفريه كفر فقد كافراً  يكن مل وإن قال كما فهو كافراً  كان إن أحدمها
 قال إذا: (قال وسّلم وآله عليه اهللا صّلى اهللا رسول عن الّطرباينّ  وروى، )أحدمها ا باء إّال  قطّ  رجالً  رجلٌ  كّفر ما: (قال أنّه وسّلم وآله

 كتاب إىل فلريجع عليها االّطالع أراد فمن، ومتواترة كثرية ذلك يف واألحاديث، )كقتله املؤمن ولعن، كقتله فهر" كافر يا: "ألخيه الرجل
) الكبائر اقرتاف عن الزواجر(و) اإلسالم يقطع مبا اإلعالم( وكتاب) الفاحلني دليل( وشرحه) الصاحلني رياض(و النوويّ  لإلمام) مسلم شرح(

  .احلديث كتب من وغريها

  المسلمين وحدة

 ِمن َواْختَـَلُفواْ  تـََفرُقواْ  َكالِذينَ  َتُكونُواْ  َوالَ {: تعاىل وقوله، ]١٠٣:عمران آل[}.. تـََفرُقواْ  َوالَ  مجَِيعاً  الّلهِ  ِحبَْبلِ  َواْعَتِصُمواْ {: تعاىل قوله تأّملنا إذا
 والرأي الصفّ  وحدة على حيثّ  احلنيف اإلسالميّ  الّدين أنّ  نرى، ]١٠٥:عمران آل[}َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َهلُمْ  َوأُْولَـِئكَ  اْلبَـيـَناتُ  َجاءُهمُ  َما بـَْعدِ 
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 َجاءُهمُ  َما بـَْعدِ  ِمن َواْختَـَلُفواْ  تـََفرُقواْ  َكالِذينَ  َتُكونُواْ  َوالَ {: تعاىل قوله عند" القرآن أحكام" يف العريب ابن اإلمام قال، املسلمني بني والكلمة
  :أوجه ثالثة حيتمل عنه املنهيّ  التفّرق] ١٠٥:عمران آل[}َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َهلُمْ  َوأُْولَـِئكَ  اْلبَـيـَناتُ 

  .العقائد يف التفّرق: األّول

  ).تدابروا وال حتاسدوا ال: (وسّلم وآله عليه اهللا صّلى لقوله، القلوب يف التفّرق: الثاين

 اهللا صّلى قال فقد، عامل وبدليله معتصم اهللا حببل الكلّ  فإنّ ، اجتهاده على أحد كل وليمض، فيها والتربي الفروع يف التخطئة ترك: الثالث
  .البخاريّ  رواه) قريظة بين يف إّال  العصر أحدكم يصلنيّ  ال: (وسّلم وآله عليه

 وإّمنا منّا هذا يرد مل: قال من ومنهم، وسّلم وآله عليه اهللا صّلى النيبّ  قول بظاهر آخذاً  قريظة بين بلغ حّىت  فأّخرها العصر حضر من فمنهم
  .منهم أحداً  وسّلم وآله عليه اهللا صّلى النيبّ  يعّنف فلم االستعجال أراد

  المسلمون به يتحّلى أن يجب ما

 كمثل وتعاطفهم وترامحهم تواّدهم يف املؤمنني مثل: (فيقول املسلمون به يتحّلى أن جيب ما وسّلم وآله عليه اهللا صّلى الرسول لنا ويبّني 
 الظّلم من وسّلم وآله عليه اهللا صّلى الرسول وحّذر. عليه مّتفق) وباحلّمى بالسهر اجلسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد اجلسد

 أعظم تعلمونه بلد أيّ  أال: فقال، هذا شهرنا أال: قالوا حرمة؟ أعظم تعلمون شهر أيّ  أال: (األكرب احلجّ  يف وقف حينما فقال والتناحر
 دمائكم حّرم قد وتعاىل تبارك اهللا فإنّ : قال. هذا يومنا أال: قالوا حرمة؟ أعظم تعلمونه يوم أيّ  أال: قال، هذا بلدنا أال: قالوا حرمة؟

: عنهما اهللا رضي عبّاس ابن قال") ثالثاً " بّلغت هل أال، هذا شهركم يف هذا بلدكم يف هذا يومكم كحرمة حبّقها إّال  وأعراضكم وأموالكم
 أيب وعن. البخاريّ  رواه) بعض رقاب بعضكم يضرب كّفاراً  بعدي ترجعوا ال، الغائب الشاهد فليبلغ: ألّمته لوصيّته إّا بيده نفسي فوالذي
 فمات ثالث فوق هجر فمن، ثالث فوق أخاه يهجر أن ملسلم حيلّ  ال: (وسّلم وآله عليه اهللا صّلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي هريرة
: فقال رفيع بصوت فنادى املنرب وسّلم وآله عليه اهللا صّلى النيبّ  صعد: قال عنه اهللا رضي عمر ابن وعن. والنسائيّ  داوود أبو رواه) الّنار دخل

 يتبع املسلم أخيه عورة اتبع من فإنّ ، عورام تّتبعوا وال تعّريوهم وال املسلمني تؤذوا ال قلبه إىل اإلميان يفض ومل بلسانه أسلم ممن معشر يا(
  .الّرتمذيّ  رواه) رحله جوف يف ولو يفضحه عورته اهللا يتبع ومن، عورته اهللا

  الكعبة حرمة من أعظم المسلم حرمة

 حمّذراً  فقال، وتعاىل سبحانه اهللا عند قدره وعظم احلنيف اإلسالميّ  الّدين يف املسلم حرمة عليه وسالمه اهللا صلوات الكرمي الرسول بّني  لقد
 بالكعبة يطوف وسّلم وآله عليه اهللا صّلى اهللا رسول رأيت: قال عمر بن اهللا عبد يرويه فيما أعراضهم وينتهك املسلم حبرمات يتهاون ملن

 ودمه ماله منك حرمةً  اهللا عند أعظم املؤمن حلرمة بيده حمّمد نفس والذي، حرمتك وأعظم أعظمك ما، رحيك وأطيب أطيبك ما: (ويقول
  .ماجه ابن رواه) خريا إّال  به نظنّ  وأن

  العبادة

 املسلمني قبل من عليه مّتفق القبلة إىل والتوّجه والزكاة واحلجّ  والّصالة والّصوم بالشهادتني فالنطق، العبادة أصل يف مّتحدون واملسلمون
  .العداوات هذه وكلّ  الّضجيج هذا كل تستحقّ  ال فرعّية أمور يف اخلالف وإّمنا، يذكر خالف فيه وليس، أمجعني
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  أخيرة كلمة

 ِإْخَواناً  بِِنْعَمِتهِ  فََأْصَبْحُتم قـُُلوِبُكمْ  بـَْنيَ  فَأَلفَ  أَْعَداء ُكنُتمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  الّلهِ  نِْعَمتَ  َواذُْكُرواْ  تـََفرُقواْ  َوالَ  مجَِيعاً  الّلهِ  ِحبَْبلِ  َواْعَتِصُمواْ {: تعاىل اهللا قال
َها فَأَنَقذَُكم النارِ  منَ  ُحْفَرةٍ  َشَفا َعَلىَ  وَُكنُتمْ  ُ  َكَذِلكَ  منـْ ُكمْ  آيَاتِهِ  َلُكمْ  الّلهُ  يـُبَـنياهللا صّلى اهللا رسول وقال، ]١٠٣:مرانع آل[}تـَْهَتُدونَ  َلَعل 
 بالّسهر اجلسد سائر له تداعى عضو اشتكى إذا الواحد اجلسد كمثل وتعاطفهم وتواّدهم ترامحهم يف املؤمنني ترى: (وسّلم وآله عليه

  .البخاريّ  رواه) واحلّمى

 أمور على املسلمني بني العداوة إثارة عن يكفّ  بأن والتفكري الّتوفيق من نصيب أدىن له مسلم كلّ  إىل ورجائي ندائي أوّجه كّله لذلك
 املثري أنّ  ومعلوم، وجهراً  سرّاً  املتواصلة مبؤامرام ونّفذوه اهللا أعداء له بالتخطيط قام اخلطورة، غاية يف أمر املسلمني صفوف فتمزيق، فرعّية
 العداوة بإثارة بداية، أمجع اإلسالمّية القيم لكلّ  وحتطيم متزيق من إليه يهدفون وملا هلم مساعد عامل إّال  هو ما املسلمني بني والعداوة للفرقة

 رُِحيُكمْ  َوَتْذَهبَ  فـَتَـْفَشُلواْ  تـََناَزُعواْ  َوالَ  َوَرُسوَلهُ  الّلهَ  َوأَِطيُعواْ {: تعاىل اهللا قال، اهللا مسح ال اإلسالميّ  الكيان بتفتيت وانتهاء املساجد يف والبغضاء
 عن الشريف احلديث ففي، كبري وخطر عظيم إمث من واجلدال التنازع يف ما خيفى ال كما، ]٤٦:األنفال[}الصابِرِينَ  َمعَ  الّلهَ  ِإن  َواْصِربُواْ 

 حتلق ولكن، الّشعر حتلق: أقول ال إينّ  أما، احلالقة هي، والبغضاء احلسد قبلكم األمم داء إليكم دبّ : (قال وسّلم وآله عليه اهللا صّلى النيبّ 
  .والبيهقيّ  جّيد بإسناد البزار رواه) الّدين

  .اجتنابه ويرزقنا باطالً  الباطل يرينا وأن، اتّباعه ويرزقنا حّقاً  احلقّ  يرينا وأن وسداده توفيقه اهللا نسأل

***  

  اهلدار حممد بن حسن للشيخ – التكفري خطر من التحذير: كتاب من مستخلص املقال هذا
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  ٢٨/٦/٢٠١٣ البوطي رمضان توفيق محمد للدكتور جمعة خطبة - التكفير خطورة
  :بعد أما

 تـَْبتَـُغونَ  ُمْؤِمناً  َلْستَ  السَالمَ  إِلَْيُكمُ  أَْلَقى ِلَمنْ  تـَُقوُلواْ  َوالَ  فـََتبَـيـُنواْ  الّلهِ  َسِبيلِ  ِيف  َضَربـُْتمْ  ِإَذا آَمُنواْ  الِذينَ  أَيـَها يَا{: تعاىل اهللا يقول املؤمنون أيها فيا
نـَْيا اْحلََياةِ  َعَرضَ  ن ُكنُتم َكَذِلكَ  َكِثريَةٌ  َمَغامنُِ  الّلهِ  َفِعندَ  الدقـَْبلُ  م  ُنواْ  َعَلْيُكمْ  الّلهُ  َفَمنفـََتبَـيـ  َخِبرياً  تـَْعَمُلونَ  ِمبَا َكانَ  الّلهَ  ِإن{  

  :سبحانه ويقول

  }الظاِلِمنيَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي الَ  الّلهَ  ِإن  ِمنـُْهمْ  فَِإنهُ  منُكمْ  يـَتَـَوهلُم َوَمن بـَْعضٍ  أَْولَِياء بـَْعُضُهمْ  أَْولَِياء َوالنَصاَرى اْليَـُهودَ  تـَتِخُذواْ  الَ  آَمُنواْ  الِذينَ  أَيـَها يَا{

  :سبحانه وقال

 َما َعَلى فـَُيْصِبُحواْ  ِعنِدهِ  منْ  أَْمرٍ  أَوْ  بِاْلَفْتحِ  يَْأِيتَ  أَن الّلهُ  فـََعَسى َدآئِرَةٌ  ُتِصيبَـَنا أَن َخنَْشى يـَُقوُلونَ  ِفيِهمْ  ُيَسارُِعونَ  مَرضٌ  قـُُلوِِم ِيف  الِذينَ  فـَتَـَرى{
  }نَاِدِمنيَ  أَنـُْفِسِهمْ  ِيف  َأَسرواْ 

  :املسلمون أيها

 هذه حياة من اخلطرية املرحلة هذه يف لبشرية،ا تاريخ يف منعطفاً  تعترب لعلها نتائج عن ستتمخض واليت أمتنا تاريخ من اخلطرية املرحلة هذه يف
 وإمنا أفكارهم، تولدها مل وخالفات هلا، ُرمست وإمنا هي ترمسها مل أمورٍ  على وختتصم بينها فيما تتناحر أحزاباً  ،ومزقاً  أشالء غدت اليت األمة

 حالة يف غدونا حىت وزوجته والزوج وأبيه واالبن وأخيه األخ بني الفتنة أوقعت والعباد، البالد وأهلكت األمة مزقت خالفات هلم، استوردت
  .هلا يرثى

 هذه أكرب، خطر يتولد املخاطر هذه كل مع مثلها، األمة تاريخ يف مر ما مأساوية حالة نعيش حنن ،كارثة نعيش حنن ،نكبة نعيش حنن
 فدمها كافرة كانت وإذا كافرة، الفئة هذه لبعض، بعضنا بتكفير بعض دم بعضنا إهدار وهو الكبير اآلخر الخطر عن نامجة املخاطر
 التكفري صفات نتنابذ وهكذا ،لنفسي ألنتقم أكفره أن أيضاً  عندي الفعل ردة ستكون كفرني من وطبعاً  كافرة، الفئة وتلك هدر،
 يف املرمتون الفئة: نقول باملقابل وحنن  كفرة الفالنية الفئة كفرة، الشيعة كفرة، التصوف أهل الواحدة، األمة يف الوقيعة وإحداث الدم وإهدار
 يضرب ممزقة أشالء وغدونا برمتها األمة كفرنا وهكذا كفرة، به وطنهم ويقاتلوا ليقاتلونا للسالح واملستجدون كفرة، وأوروبا أمريكا أحضان
 هذا يف هنا الكفر ،)بعض رقاب بعضكم يضرب كفاراً  بعدي تغدوا ال: (بقوله وسلم عليه اهللا صلى النيب حذر ملا وفقاً  بعض، رقاب بعضنا

  .اعتقادياً  وليس سلوكي كفر احلديث

  :املسلمون أيها

: وسلم عليه اهللا صلى املصطفى حياة ويف التكفري، على املرتتب املوقف واختاذ التكفري ضوابط يف ونظرنا ورسوله اهللا هدي إىل عدنا إذا
 املسلمني، سيوف من بذلك ليفر لديه ما وببعض وشياهه بنفسه لينأى املشركني الكفرة من جيش من واحد يفر املسلمني، يقاتل جيش
 السالم: الرجل قال بسيفه أسامة إليه وصل فلما رضي اهللا عنه زيد بن أسامة: ِحبه وابنُ  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ِحب  به ويلحقُ 
 على اخلدعةُ  تنطلِ  مل ،بنفسه لينجو قالها نماإ أنه منا فرد كل ذهن إىل املتبادر .اهللا رسول حممد أن وأشهد اهللا إال إله ال أن أشهد عليكم
 قالها؟ أن بعد أقتلته قال ،متعوذاً  قالها إنما: قال قالها، أن بعد أقتلته: (ألسامة قال جرى ما  اهللا رسول مسع فلما  فقتله، زيد بن أسامة
  ).هقلب على شققت هال
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 نحكم أن يجوز ال هأن على. بيننا مذهبية خلالفات نكفرهم اهللا، رسول حممد اهللا إال إله ال يعلنون وهم بعض رقاب بعضنا يضرب اليوم
 ال ولكني إسالمية أمة هذه أقول اليوم أنا مجاعية، مسألة وليست  فردية مسألة واإلميان ،باهللا تؤمن أنها أعلنت أن بعد بالكفر فئة على
 أفرادها على أحكم ال ولكني كافرة بالد أوربة: أقول أني كما مسلمون، أنهم أعلم كنت إذا إال مسلمون وفالن وفالن فالن أقول
 إله ال أن أشهد:  يقول من األمة تلك من جاءين فلو ،فعالً  كفر أنه أو كافراً، مات أنه أعلم حتى منهم فرد أي خاتمة على أحكم وال
 فتشتُ  هال ،؟قلبه على شققتُ  هال منافقاً، يكون قد أنه على لنا أخ أنت بك أهال: وأقول به أرحب اهللا رسول حممد أن وأشهد اهللا إال
 النبي إن حتى. ذلك بوسعنا وليس الناس، قلوب خفايا يف ننظر أن شأننا من ليس شأنه، جل العزة رب انفرد أمر قلبه يف ما ،؟خبيأته عن
  ]مع أنه كان يعلم املنافقني واحداً واحداً بوحي من اهللا: أقول[ .أحوالهم ظواهر خالل من الناس على يحكم كان وسلم عليه اهللا صلى

 املسلمني ضد قينقاع بين يهود جانب إىل وقف ،يُتصور مما وأقذر أسوأ مواقفه منازع، بغري املدينة يف النفاق رأس سلول بن أيبّ  بن اهللا عبد
 النضري بنو غدر عندما مث  مواّيل، يف أحسن: يقول وهو وسلم عليه اهللا صلى النيب بتالبيب وأمسك بل وسلم، عليه اهللا صلى النيب وضد

 ذلك بعد مث وسلم، عليه اهللا صلى النيب وضد املسلمني ضد النضري بين مع سلول بن أيب بن اهللا عبد وقف اهللا رسول مع العهد ونقضوا
 عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب المهاجرين وأصحابه النبي عن ويقول املسلمني بني فتنة يؤجج سلول بن أيب بن اهللا عبد وقف
 .األذل منها األعز ليخرجن المدينة إلى رجعنا لئن واهللا. يأكلك كلبك نسمّ : قالوا كما إال قريش وجالبيب نحن أرانا ما: وسلم
 يا أتريد :وسلم عليه اهللا صلى النيب له فقال عنقه، فليضرب بشر بن عبّاد مر أو اهللا رسول يا مرين: فقال عمر قام مراميها، يف واضحة عبارة
 كظاهره أيبّ  بن اهللا عبد قلب اهللا عند من الوحي يتلقى الذي للنيب بالنسبة املسألة ،به نترفق بل أصحابه يقتل محمد يقال أن عمر

 بن اهللا عبد وجاء بقتله، يأذن ومل بقتله يأمر مل ذلك ومع ،حقيقته على أطلعه وجل عز اهللا ألن للنبي مكشوفة األمور كقلبه، وظاهره
  ).ابينن بقي ما صحبته ونحسن به نترفق بل(: وسلم عليه اهللا صلى له فقال أبيه قتل يف اهللا رسول يستأذن سلول بن أيب بن اهللا عبد

 حنن هل أي- مواجهتهم يف هم من بلغ وهل الرجال؟ حبقائق وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول علم درجة إىل املكفرون قومنا وصل هل
 ويغتالوهم دمهم ويهدرون خمالفيهم يكفرون األمة، يكفرون أساس أي على! سلول بن أيب بن اهللا عبد درجة والشذوذ االحنراف من -بلغنا

 من أحداً  تركوا وهل ،مسجده في العالم المسلم عن فضالً  صومعته، في النصارى من المتعبد يقتل أن عن تنهى شريعتنا إن ويقتلوم،
  األرض؟ يف الفساد ونشر الدم إهدار

  :قومنا يا

 َشَجرَ  ِفيَما ُحيَكُموكَ  َحىت  يـُْؤِمُنونَ  ال َورَبكَ  َفال{: يقول تعاىل اهللا إن التصرفات، نبين أساس أي على املواقف نبين أساس أي على ترى
نَـُهمْ   اً فالن إن نقول ال حنن ذلك ومع وجل، عز اهللا كتاب عنهم اإلميان نفى} َتْسِليًما َوُيَسلُموا َقَضْيتَ  ِمما َحَرًجا أَنُفِسِهمْ  ِيف  جيَُِدوا ال ُمث  بـَيـْ
 ذاته، الوقت ويف اإلميان عنه نفى رسوله، وهدي اهللا هدي إىل والتصرفات األقوال ،املواقف يف حيتكم ال عمن اإلميان نفى  اهللا كتاب كافر،
  .الكافر هو املكفر فاآلخر كافراً  األمر واقع يف يكن مل إن أي) أحدمها ا باء فقد كافر يا ألخيه قال من( :وسلم عليه اهللا صلى النيب يقول

 تبين أساس أي على موقفك؟ تبين أساس أي على. مؤمناً  يكون قد من وفيهم الكفر يف ممعن هو من الفريق هذا ويف فريق على حتكم
 رسوله وهدي اهللا هدي خنالف أن عن بأنفسنا ننأى أن جيب مواقف هذه ؟ كافرة الفالنية الفئة تقول أساس أي على األحكام؟ يف التعميم

  .األمة وحدة يف التحطيم معول نُعمل أن ال األمة وحدة ونستعيد نعود أن إىل حباجة حنن ا،

 كّفرنا أننا مسعتم هل ذلك ومع ،جداً  كثيرة مخالفات خالفونا هم ممن وغيرهم والخوارج والشيعة الجهمية فيه تاريخنا تارخينا، إىل عد
 لكلمات أو اعتقادي لموقف ال الفتنة، نشروا الخالفة، على خرجوا ،األمة على خرجوا ألم اخلوارج قوتل هؤالء؟، من فريقاً  فقاتلنا
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 يكن ومل ،قتالهم سبب كان ذلك الناس، من تكفريه جيوز ال من كفروا وفاجرها، برها يضربون األمة على خرجوا اخللفاء قتلوا بل ،قالوها
  .اجتهادياً  خالفاً  أو اعتقادياً  خالفاً  قتاهلم سبب

 بقول يقولون األسنان حدثاء األحالم سفهاء: (كررناه ما وكثرياً  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كالم فيهم صح قد فهم اجلدد اخلوارج أما
  .الناس دماء استباحوا) الرمية من السهم ميرق كما اإلسالم من ميرقون الربية خري

  : املسلمون أيها

 وأنت وجهه ألقى سوف أنا اهللا وبني بينك املشكلة أخي يا وبينك بيين ليست املشكلة مسارنا، نصحح أن علينا أنفسنا نراجع أن علينا
 عن حتاسب ما أول حتاسب سوف هناك عالنية السريرة تبدو هناك اخلصوم، جيتمع واألرض السموات ديان يدي وبني وجهه، تلقى سوف
 بعضها يسفك أمة بدماء فكيف أفرادها، من فرد أي دم عن األمة دماء عن حياسب  القيامة يوم اإلنسان حياسب ما أول املسلمون، دماء
 لكي األمة بأعداء الكفر بأمم نستعني إخواننا، لنقتل أعدائنا من السالح نستجدي صوابنا، إىل ونعود نرعوي أن لنا آن أما!! بعض دماء
 يف األرض أوغاد حيمي عدواً  العدو ويبقى أمتنا ابنَ  أمتنا ابنُ  يبقى بيننا فيما اليت والتباينات اخلالفات من الرغم على أمتنا، أبناء نقتل

 الَ  آَمُنواْ  الِذينَ  أَيـَها يَا{: اهللا فلنتق!! دماءهم ودر إخواننا ونكفر إخواننا، على معهم نتحالف مث األقصى، املسجد مغتصيب فلسطني،
ُهمْ  فَِإنهُ  منُكمْ  يـَتَـَوهلُم َوَمن بـَْعضٍ  أَْولَِياء بـَْعُضُهمْ  أَْولَِياء َوالنَصاَرى اْليَـُهودَ  تـَتِخُذواْ    {الظاِلِمنيَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي الَ  الّلهَ  ِإن  ِمنـْ

  :املسلمون أيها

َا{ بيننا فيما شاعت اليت الكراهية مشاعر ولننبذ رشدنا إىل ولنعد لنستيقظ بني أصلحوا قال تفسدوا ال} فََأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإمن 
  .أخويكم

 ،}تـََفرُقواْ  َوالَ  مجَِيعاً  الّلهِ  ِحبَْبلِ  َواْعَتِصُمواْ { تنازعوا،: نقول العكس نطبق اليوم حنن} رُِحيُكمْ  َوَتْذَهبَ  فـَتَـْفَشُلواْ  تـََناَزُعواْ  َوالَ { :يقول تعاىل اهللا
  .تعتصموا وال تفرقوا نقول حنن

  :املسلمون أيها

 بني السنة وأهل املعتزلة بني جرت حوارات تارخينا، يف ذلك جرى ،حوارية ندوات في نعالجها أن يمكن والعقدية الفكرية الخالفات
 إزالة طريقة هو وال اإلصالح سبيل بالسيف ليس احلمد، وهللا كتبنا ا تفيض حوارات جرت واجلماعة السنة وأهل واملخالفني الكثري

 بعضنا تكفري يف منهجهم نوافق أن منا يطلبون مث رسوله، ولسنة اهللا لكتاب حمتكمني وإياك أجلس أن هو اخلالف إزالة سبيل خالف،
 يفعلوا أمل!! أمرياً  هلم كافراً  ويتخذون يدعون فيما لنا خمالفاً  أمرينا يكون أن يعيبون خمالفيهم، من همري أم ويكون أعداءهم، ويتولون لبعض
  .فانظروا عودوا ذلك؟

  .أنفسكم حق يف اهللا اتقوا أضعافه؟ ترتكب أمراً  غريك على تعيب ملاذا

  .الكلمة وتشتيت الصف متزيق ال الكلمة وحدة استعادة ويف اهللا، كتاب يف التدبر إعادة إىل حباجة اليوم حنن

   .املستغفرين فوز فيا ولكم يل العظيم اهللا وأستغفر هذا قويل أقول
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  أساليب العدو في استغالل الشعوب وخداعهم
  )أحجار على رقعة الشطرنج: بروتوكوالت حكماء صهيون، وكتاب: من الضروري قراءة كتاب(
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  ٥/٩/٢٠٠٣ البوطي رمضان سعيد محمد للدكتور جمعة خطبة - اإلسالمية الوحدة لتفتيت البريطانية األسافين
 سبحانك سلطانك، ولعظيم وجهك جلالل ينبغي كما احلمد لك ياربنا مزيده، ويكافئ نعمه يوايف محداً  هللا احلمد هللا، احلمد مث هللا احلمد
 عبده حممداً  ونبينا سيدنا أن وأشهد له، الشريك وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد نفسك، على أثنيت كما أنت عليك ثناءً  أحصي ال اللهم

 سيدنا آل وعلى حممد، سيدنا على وبارك وسلم صل  اللهم ونذيراً، بشرياً  كله العامل إىل اهللا أرسله أرسله، نيبٍ  خري وخليله، وصفيه ورسوله،
  .تعاىل اهللا بتقوى املذنبة ونفسي ـ املسلمون أيها ـ وأوصيكم الدين، يوم إىل متالزمني دائمني وسالماً  صالة حممد؛

  :اهللا عباد فيا بعد، أما

 ما منها سواء عنها، تسمعون اليت املختلفة األحداث خالل من املستهدف هو اإلسالم أن ويعلم إال العصر هذا يف متبصر عاقل من ما
 ومن. العدوان عمليات حتتها من مترر اليت الشعارات خالل ومن ترتفع، اليت الشعارات خالل من املستهدف هو اإلسالم وأن بعد، أو قرب

 سالح هو إمنا اإلسالم على للقضاء بدء ذي بادئ يستعمل الذي األول - يقولون كما - االسرتاتيجي السالح أن أيضاً  عاقل لكل املعلوم
 الدور لعبت بريطانيا أن كلها الدنيا تعلم العثمانية، اخلالفة أواخر يف وقدمياً  بعض، على بعضهم املسلمني تأليب سالح هو إمنا التفرقة،
  .اإلسالم خالفة على القضاء وهو أال األكرب، اهلدف يدي بني متصارعة فئات إىل وحتويلهم املسلمني، تفتيت جتربة يف األول

  :والوثائق األمساء بعض أمام املوقف هذا يف أضعكم أن مضطر وأنا

 غريها قبل خططت اليت هي بريطانيا. الوثائق من كثري على ويقف أقول، ما جلي  يعلم للورانس، السبعة احلكمة أعمدة كتاب قرأ من
  .أسافني ثالثة لذلك وسخرت املسلمني، تفتيت على للعمل

  .حوهلا وما اهلند يف بريطانيا غرسته إسفني وهو: القاديانية األول اإلسفين

  .آسيا شرقي جنوب من جهات ويف مصر يف بريطانيا غرسته وقد: والبهائية البابية الثاني اإلسفين

 والصارخ الصريح االعرتاف على لتقفوا لكم، ذكرته الذي املصدر إىل عودوا العربية اجلزيرة يف بريطانيا غرسته وإمنا: الوهابية الثالث اإلسفين
  .األمر ذا

 واإلسالمي العريب العامل جسم يف الدائم السرطان ووضع الشامخ، والطوق اجلامعة اخلالفة على قضي: ابتغت مما كثري إىل بريطانيا ووصلت
  .عليه يـُْقضَ  مل اإلسالم عنها، لكن حدثتكم اليت الثالثة األسافني هذه بني واإلسالمي العريب العامل ومزق إسرائيل، يف متمثالً 

 بالعامل؛ يتحكم أن يستطيع الذي األوحد القطب غدت أا العامل يف األوىل الغربية الدولة وتصورت الشرقي، املعسكر اار أن بعد واليوم
  .لكم أقوله الذي األمر ذا الناطقةُ  كثرية والوثائق اإلسالم، إىل القاضية الضربة لتوجيه مناسباً  أصبح الوقت أن إليها ُخيل يشاء، كما

 الدولة هذه تتلمذ أن األولى الخطوة بريطانيا، رسمتها التي تلك األولى الخطوة األوىل؟ اخلطوة ما ذلك؟ إىل األول السبيل ما ولكن
 ولتحويلهم المسلمين لتفريق األمثل الدرس منها تتلقى وأن بريطانيا، على العالم في األوحد القطب اليوم نفسها تعد التي الكبرى
  .أيضاً  متصارعة بل فقط؛ مختلفة ال فئات إلى

 الباقية البقية على للقضاء أقول وإمنا اإلسالمية، الوحدة على للقضاء أقول ال الوسائل، وبكل مساء، صباح العمل جيري الواقع هذا ظل يف
  .عنها حدثتكم التي األخرى الوسائل وفي الوهابية في اإلسالم على القضاء على العمل نيران ينفخ اليوم. اإلسالمية الوحدة من
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 اإلسالم، على القضاء ضرورة على ينص م١٩٩١ عام األمريكي القومي الس من صدرت وثيقة هنالك أن مرة من أكثر ذكرت وقد
 كانت ولو التناقص أسباب استثارة: الثانية الوسيلة بعض، على بعضهم المسلمين تأليب: أولها بذلك، الكفيلة الوسائل ويضع
  .آسيوية عمالة إلى الخليج في اإلسالمية العربية العمالة تحويل: الثالثة والوسيلة. اإلسالمية والمبادئ العقائد في وهمية

 استعمل كما اليوم يستعمل الذي الفتاك األول السالح من حذار مسلم ولكل لنفسي أقول أن أريد إذن معروف، وشيء مقروء شيء هذا
 األسلحة هذه أخطر من واحد ـ بأمسائها األشياء أذكر أن والبد  ـ الوهايب الفكر واستثارة اإلسالمية، األمة هذه وحدة على للقضاء باألمس

  .اليوم

 االنتصار ذلك وراء من املبتغى ليس إسالمي، مذهب ضد إسالمي ملذهب االنتصار ذلك وراء من املبتغى ليس: لكم أقول أن والبد 
 أن اهلدف وليس. مسلمون أيضاً  هم تبتغيه، الذي اهلدف أمريكا خلسرت أو األوربية، الدول خلسرت ذلك مت فلو غريها، على للوهابية
 أن الهدف ذاته، اإلسالم يحرق أن الهدف نفسه، على نفسه اإلسالم يقضي أن الهدف ال،. كذا الوهابية، على األخرى الفئات تنتصر
  .الهدف هو هذا أنفسهم، المسلمين بواسطة اإلسالم فيمحى بعض على بعضهم المسلمون يتألب

  :يلي مما مكون اإلسالمي العامل يف التفرقة هذه لتحقيق املسخر الطابور أن إىل أنبهكم جيعلين األمر وهذا

  .ترسم التي وهي تخطط، التي هي النيران تأكلها ال أمواالً  تتقاضى التي المفكرة العميلة والرؤوس المرتزقة من جداً  قليلة قلة

 اهتاجت شيئاً، منه تدرك ولم بالدين سمعت الجاهلة، العقول ذوي الرؤوس من الفجة، العقول ذوي الرؤوس من كاثرة كثرة ومن
 التي العميلة القلة لتلك جنوداً  أنفسهم من فجعلوا أبداً، العلم بواسطة الدين حقائق عاطفتها أمام تفسر ولم اإلسالمية، عواطفها
  .تخدم الذي ومن تصنع، ماذا تعلم

  .يتألف العنصرين هذين ومن الطابور، هو هذا

 إىل أخرى مرة عادت الظهور، إىل أخرى مرة عادت املوجة هذه أن كيف تسمعون أو تالحظون جيداً  السمع أصغيتم إن ولعلكم
 على مسلمني من وهجوم هياج مضموا؟ ما تنشر، األخرى، الوسائل أو اإلنرتنيت، طريق عن إن منشورات فأجد أنظر االحتكاك،
 وخيرجوم بالكفر، وينعتوم اآلخرين، على يتهجمون العربية، اجلزيرة يف بريطانيا غرستها اليت الوهابية ينتحلون مسلمني من هياج مسلمني،

 من أكثر إىل الصراع يتحول مث الصراع، يقوم مث  ومن ويقوموا، فيهتاجوا أيضاً، اآلخرين اهلياج هذا يستثري أن يف أمالً  ذلك، آخر إىل امللة، من
  .واملسلمني اإلسالم قوى من الباقية، البقية على وللقضاء الثانية، للخطوة املناخ يتهيأ مث ومن.أنفسهم املسلمني بني ذلك

 أال واحد سالح إال يدنا يف يبقَ  مل واحداً، سالحاً  إال اليوم منلك ال األسف مع ألننا ذلك احلقيقة، هذه إىل وأنبهكم نفسي أنبه أن جيب
  .تبددت فقد المادية القوى أما اإلسالمي، الشعور وحدة من الباقية البقية وهو

 االستسالم، حيث من واإلسالمية، العربية الدول حكام أكثر من أكثر واقع تعلمون وأنتم واإلسالمية، العربية الدول أكثر واقع تعلمون وأنتم
 ذاته، اإلسالم على قائماً  يزال ال اعتمادنا وإمنا املادية، القوى على باالعتماد اإلخوة أيها أمل لنا يبقَ  مل هلم، يراد ما وراء السري حيث ومن
 - تشعرون اليت اإلسالمية الوحدة من الباقية البقية يف املتمثلة الباقية آمالنا هي تلك اإلسالم، يف املسلمني توحد اليت اجلاذبة القوة على أي
 اليت هي البسيطة اجلزئية الباقية البقية هذه جنوبه، إىل مشاله أقصى ومن غربه، إىل اإلسالمي الشرق أقصى من املمتدة بشبكتها -  احلمد وهللا

  .اليوم املسلمني لتمزيق األمس وسائل ُجتَندُ  ُمث  ومن اليوم، األمريكي الغرب ختوف اليوم، الغرب ختوف
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 ولعل ،والتشرذم بالتمزق اإلسالمية الوحدة تهدد التي الفقاقيع هذه عن بعداً  اإلسالمية العربية البالد أكثر هي الحمد وهللا هذه بلدتنا
 أن ينبغي ذلك مع ولكن. البلدة هذه يف املسلمني أفئدة يف يسري وإخالص البلدة، هذه به تتميز إسالمي وعي: اثنني شيئني إىل ذلك مردّ 

 فيما اخلالف وأسباب الشقاق عوامل تستثري أن حتاول عششاً  فوجدمت حبثتم رمبا ،مستهدفة السبب، لهذا مستهدفة البلدة هذه أن تعلموا
 من حذر على فكونوا اإلخوة، أيها هذه، بلدتنا يف ا اإلسالم ميتاز اليت املزية هذه على القضاء أجل من بعض، مع بعضهم املسلمني، بني

  ..ذلك

 يهيب اليت الكثرية اآليات تالحظون أال بتدبر، اهللا كتاب يقرأ كلكم .اإلسالمي وعيكم إلى أعيدكم ذلك؟ من حذر على تكونون كيف
 كلكم التفرق، عدم إىل اهللا، حببل االعتصام إىل التنازع، عن االبتعاد إىل والشقاق، الفرقة نبذ إىل االحتاد، إىل فيها وجل عز اهللا بيان بنا

 اللهِ  ِحبَْبلِ  َواْعَتِصُموا{: أخرى أماكن ويف البيوت يف اجلدران على مرسومة جندها ما كثرياً  مشهورة آية وجل عز اهللا قول يقرأ كلكم يقرأ،
يعاً   َوال{: وجل عز اهللا قول يقرأ كلكم] ٣/١٠٣: عمران  آل[} قـُُلوِبُكمْ  بـَْنيَ  فَأَلفَ  أَْعداءً  ُكْنُتمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اللهِ  نِْعَمةَ  َواذُْكُروا تـََفرُقوا َوال مجَِ
 جاَءُهمُ  ما بـَْعدِ  ِمنْ  َواْختَـَلُفوا تـََفرُقوا َكالِذينَ  َتُكونُوا َوال{: تعاىل اهللا قول يقرأ كلكم] ٨/٤٦: األنفال[} رُِحيُكمْ  َوَتْذَهبَ  فـَتَـْفَشُلوا تَناَزُعوا
 كانوا إذا املسلمني أن إىل نبهنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن يعلم كلكم]. ٣/١٠٥: عمران  آل[} َعِظيمٌ  َعذابٌ  َهلُمْ  َوأُولَِئكَ  اْلبَـيناتُ 

  ملاذا؟ هذا كل كان، من وكائناً  كان، أياً  عنقه يضربوا أن فعليهم أمرهم؛ يفرق أن يريد من وجاء سواء؛ كلمة مظلة حتت

 هو إنما املسلمني عباده به وجل عز اهللا شرف الذي األول السالح أن إىل وجل عز اهللا كالم ذلك قبل ولينبهنا اإلسالم، رسول لينبهنا
  .اهللا بحبل اعتصامهم هو إنما وحدتهم،

 باسم يفرقون؛ الذين هؤالء ولكن: يقول قائل رب يفرق؟ أن يريد ملن ينقاد أن الكالم هذا وعى ملسلم ميكن فكيف هذا، عرفنا إذا حسناً،
 أمريكا يف اليوم تنتشر اليت والبهائية والبابية يفرقون، اإلسالم باسم اهلند، يف بريطانيا غرستها اليت والقاديانية نعم،: أقول. يفرقون اإلسالم

  .يفرقون اإلسالم باسم العربية، الجزيرة في بريطانيا غرستها التي والوهابية يفرقون، اإلسالم باسم أمريكا، يف املسلمون إليها يصطاد واليت

  يستعملونه؟ الذي هذا أحقٌ  ولكن

 أمور ذلك بعد يلي مث عليها، متفق وشرائع سلوكات من ذلك بعد يتكون عليها، متفق مبادئ من يتكون اإلخوة؟ أيها يتكون مم  اإلسالم
 األحكامُ  ُمتَس، ال عليها املتفق الواحدة املبادئ القضاء، هذا يف األولويات سلم حنكم أن إىل اإلسالم يدعونا وخالف، اجتهاد حمل هي

: االجتهادية اجلزئية القضايا أسلحة هي؟ ما بعض، عن بعضهم املسلمني لتفريق تستعمل اليت األسلحة اليوم ُمتَس، ال عليها املتفق السلوكية
 هذا إىل جنحت إن كافر أنت إذن التصوف هذا متارسوا أن ينبغي ما بدعة والتصوف فعلتها، إن كافر أنت إذن تفعلها، ال بدعة هذه

 السبيل هذا سلك سواء األمر هذا إىل ينقاد ال إلسالمه الواعي لربه املخلص املسلم املسلمني تفريق ا يتم اليت الوسائل هي هذه. السلوك
 إىل خييل الذي املنعطف، هذا جنتاز ريثما اإلسالم، بنا يهيب هكذا اهللا، لنا يقول هكذا نطويها، االجتهادية اجلزئية األمور. السبيل هذا أو

 سلوكاتنا يف عليها املتفق واألمور معروفة، عقائدنا يف عليها املتفق األمور اإلسالم، إىل القاضية الضربة لتوجيه حان قد الوقت أن فيه أمريكا
  .سواء كلمة مظلة حتت للمسلمني وجل عز الباري مجع سر هي األمور وهذه معروفة، اإلسالمية

 لم المسلمين ولكن باألمس، اجتهادية كانت اجتهادية، أمور باستثارة اليوم المسلمين تفريق يتم اليوم؟ املسلمني تفريق يتم كيف
 ُمتَْتَشقُ  ذاا االجتهادية األسباب فهذه اليوم أما. بينهم فيما واإلعذار والتآخي التعاون جسور مدت بل ،بسببها بعضاً  بعضهم يقاتل
 قد األمة أن جند وعندما مفرقاً، يكون وال جامع، إسالمنا: نقول حنن نعم،. اإلسالمية الوحدة لتمزيق أسلحة ولتصبح سكاكني، لتصبح
  .وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى حممد سيدنا بعثة به وختم وأنبياءه رسله به اهللا ابتعث الذي اإلسالم ليس أنه فلنعلم اإلسالم باسم تفرقت
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 يخطط الذي المشترك العدو ضد ال من؟ ضد الهبة، ثورة كله مضمونه اخلليج، من أحناء يف َوِوزعَ  ُنِشرَ  منشور، يدي يف وقع باألمس
 بدافع اهللا، دين على احلرقة من بداقع اهللا أمر مبا يقومون ،نسائية غير أو نسائية إن إسالمية، جماعات ضد المسلمين، ضد لتمزيقنا،

 طريق عن وتعاىل سبحانه اهللا مجع وكم كم وتائهني، ضالني أيديهم على وجل عز اهللا هدى وكم كم وتعاىل، سبحانه هللا اإلخالص من
 حدثتكم الذي الطابور هذا جنود أم جيهل الذي من العدوان، أسلحة إليهم تتجه الذين هؤالء رمبا، وملحدين وضائعني شاردين دعوم

  .اإلخوة أيها عنه

 سبحانه اهللا دين على وجدتم وحيثما مدنكم وفي أحيائكم في رقباء كونوا: حصيلة إىل منه أنتهي أن أريد قلته الذي الكالم هذا
 يحاول، من هنالك أن أعلم وأنا. وإياهم إياكم ليمزقها، اإلسالمية وحدتكم إلى الطابور هذا أفراد من واحدٌ  يتسربنّ  ال وتعالى،
 يبيض لعله منه، ابتغي ما إلى يصل لعله العالنية، أو السر في إن الضياء، في أو الظالم في إن المختلفة الوسائل يفعل من وهنالك
  .دفعوه الذين وأمام أمروه الذين أما وجهه

 عنها حتدث اليت هذه شامنا أسرار من جيعل أن وجل عز اهللا ألسأل وإين اهللا، على واالتكال اهللا، هو املستعان: كله هذا بعد أقول ولكين
 سبحانه وأسأله الشقاق، وأسباب الفرقة أسباب األمة هذه يقي حصناً  ذلك من جيعل أن كثرية، أحاديث يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
. عباده من أحب من قلب يف اهللا يودعه اهللا أسرار من سر اإلخالص ونعمة العلية، لذاته اإلخالص نعمة من جذوة منا كالً  يهب أن وتعاىل
  .اجلذوة هذه بنا حىت أحببتهم الذين عبادك من جتعلنا أن نسألك إنا فاللهم

    .العظيم اهللا وأستغفر هذا قويل أقول
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  ٦/٦/٢٠١١: محمد سعيد رمضان البوطي. د – الحقيقة ندرك أن األوان آن
 مير اليت األحداث عن ٦/٦/٢٠١١املاضي  االثنني يوم درس من األخري اجلزء يف البوطي رمضان سعيد حممد الدكتور فيه حتدث: هام كالم

  .خاصة موقفه منتقدي وإىل عامة، جيري ما حقيقة عن للغافلني موجه وهو ،احلبيب بلدنا ا

 وما خيطط، الذي هذا هو من نعلم ال وحنن اخلارج، من بتخطيط ،الخارج من بتخطيط يتم إنما األخوة أيها يتم الذي الشيء اآلن
 غاية أي إىل يعلم وال حيملها من يعلم ال أي - ُعّمّية راية حتت قاتل من( :يقول والسالم الصالة عليه والنيب وراءه، من يبتغي الذي اهلدف
 شقاء، إلى توصلنا هذه الخارج من اآلتية األوامر إلى االنقياد حرية اآلن، نراها التي الحرية هذه إذاً  ،)جاهلية فقتلته فُقتل - ا يسري
  .خطيرة المسألة الكالب، جيف على بهم يمر قوم دليل الغراب كان إذا

 ال معنياً  أموت أن وإلى اللحظة هذه إلى ما يوماً  أكن لم أنا القضية، هذه يف املسؤولني صف يف أقف أين أم - األحيان من بكثري- قد
 وأنا ،وجل عز ربي أرضي وأن والسنة الكتاب بموازين أستمسك بأن معني أنا أبداً، الناس هؤالء بمجاملة وال المسؤولين بمجاملة

 للمجهول أنقاد أن جيوز ال اهللا رسول كالم من ونص اهللا كتاب من بنص شرعاً  جيوز ال جمهولة القيادة كانت إذا ناس يا للناس أقول عندما
 القيادة تكون أن وينبغي إليه، نسري الذي النهج نعلم أن وينبغي املخططني حنن نكون أن أوالً  ينبغي لدينا، قاسية الظروف كانت مهما أبداً 

 والسالم الصالة عليه النيب املسؤولني، هؤالء صف يف صرت أنا إذاً  ذلك عن ى والسالم الصالة عليه النيب ولكن خلفها، ونسري باختيارنا
 الكالم هذا :أقول وأنا) مين فليس عهدها بذي يفي وال مؤمنها يتحاشى وال وفاجرها برها يضرب أميت على أميت من خرج من( :قال

  .أمتي على أمتي من خرج من هؤالء، وعلى المسؤولين على منطبق

 على القضاء خطة ُرمست أن منذ ، اخلطةعنها أبحث أن دون من واهللا تصلني الوثائق ووصلتني، بعض مرسومة معي اإلخوة أيها الخطة
 أماكن على للقضاء خطة ذلك مع ُوضع لكن العراق، على للقضاء خططوا وأمريكا إسرائيل وقتها من النووي، املفاعل وجد ملا العراق
 ا قضي اليت الطريقة لكن اخلطة، هذه موجودة ،دول خمس أو أربع إلى تقسيمها هي لسوريا ُرسمت التي الخطة سوريا، منها أخرى
 لسوريا، رمست اليت الطريقة غري للعراق رمست اليت الطريقة سوريا، يف الوضع اسرتاتيجية عن ختتلف العراق يف الوضع واسرتاتيجية العراق على

تحريق   قتل قضاء تخريب شيء، أي بدون ولو تخريب تخريب، ذلك بعد ثم إسقاط ثم مسيرات بها، بدأت لسوريا رمست اليت الطريقة
 األخرى المرحلة القتل، ويزداد القتل يستحر ثم القتل يوجد أن أجل من فعل، وردة فعل هنالك يكون أن أجل من آخره إلى كذا
 المرحلة فيها، خياراً  يملك أن أحد يستطيع ال تمت إذا األهلية الحرب األهلية، الحرب هو الدولة الوطن البلد لها نستجر التي
المشكلة،  هذه أن ينهي أجل من يأتي المشكلة، يحل أن أجل من يدخل األسوار، وراء اآلن يختفي الذي الكبير المعلم يأتي الثالثة

 هذه أقسام، خمسة إلى سوريا تُقّسم يحلها؟ بأن كيف المشكلة، هذه ليحل إيتاوة مننا يأخذ سوف إيتاوة، مننا يأخذ يأتي وأيضاً 
  .اآلن لدي موجودة الوثيقة

 فقتلته فُقتل عمية راية تحت قاتل من(: يقول والسالم الصالة عليه النيب! الناس؟ هلؤالء جندياً  ألكون نفسي أجّند كيف أنا أخي فيا
 يا باطل، يف الدولة غري وال الدولة ال كان أياً  أؤيد أنين يعين ال هذا .لدينا الوضع هذا يصف كأنه وغريبة عجيبة كثرية وأحاديث )جاهلية

 عن المكان هذا في تحدثت عندما رمضان شهر ففي اجلهاد، بطلت بأنين ويتهمونين اجلهاد لواء يرفعون الذين هلؤالء أقول إخواننا أنا
 وكذا كذا وبسبب سرحهن السابق الرتبية وزير منقبة ١٢٠٠ وبسبب أيمانكم ملكت ما مسلسل بسبب إلينا يقدم الذي اإللهي الغضب

 انتصروا الذين أين ملاذا؟ ذاك؟ آن باجلهاد ينادون يكونوا مل ملاذا ملاذا اآلن؟ باجلهاد ينادون الذين كان أين ذلك؟ يف أيدين الذي من وكذا،
 ملكت ما اسم حتت وجل عز اهللا بكتاب يُستهزأ الليايل من ليلة كل رمضان يف آتية، عارمة غضبة هنالك قلت نعم واحدة؟ بكلمة يل
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 هكذا املوقف اآلن الكالم، هذا يرى وقلت وجل عز ربنا داعرات، بأن يوصفن الزاهدات املتمسكات الداعيات الداعيات، أميانكم،
  .األجنبي أتبع أن يجوز ال يقتضي،

– بنظرهم كافر أنا- مكفرون وإسالميون بريطانيا تتبناه الذي إسالمي وحترير وماركسيون علمانيون خليط تركيا يف ُعقد الذي املؤمتر يف
 كيف قرأت جديد أوسط شرق العراق، لخطة تتمة هي التي للخطة جنود أولئك كل الخليط، هذا خليط، خدام، مكفرون ومجاعة

 تسقط أن على متفقون اآلن كلهم نعم سيفوزون، والأولئك هؤالء وال هؤالء فال نعم، إخواننا، يا الخطة هي هذه نعم، جديداً، يكون
 ماذا؟ عن عبارة النهش هذا نعم، الكالم، هذا أقول أنا أنا ش ،الفريسة هذه من النهش دور يأتي ذلك بعد ثم كفريسة، فريسة، سوريا

 اخلطة هذه جزء من قلت أين وأظن ذلك إىل وما الدولة اسم هو ما حلب ويف الدولة اسم هو ما سيكون؟ على الساحل كيف تقسيم،
  .نعم املناسبات، بعض يف وذكرا

 صلى اهللا رسول سيرة من يجعلوا وأن باإلسالم، عقالنيتهم يضبطوا وأن بالعقالنية عواطفهم يضبطوا أن وشبابنا بإخواننا أهيب أنا إذاً 
 التي الفتن أحاديث يقرؤوا وأن والسالم، الصالة عليه النبي سيرة يقرؤوا بل غيري، وال أنا ال يجعلوني ال لهم، معلماً  وسلم عليه اهللا

 وأدعوهم نفسي أدعو هذا إىل باإلضافة مث وسلم، عليه اهللا صلى املصطفى ، أمرويطبقوه تماماً  الواقع هذا عن اهللا رسول بها يتحدث
 لكنني مني أفضل كلكم واهللا أنتم نتوب نتوب، نتوب شيء كل قبل ونتوب، بصدق، اهللا إلى نلتجئ أن وأكرر أكرر دائماً  أكرر كما
 اليت البحار من قليالً  خيرجوا األعمال رجال وجل، عز اهللا إىل يتوب أن أراه، ال والذي اخلارج يف الذي يتوبوا، أن الخارج في الذين أريد

 يسهرون الذين الناس قليًال، اهللا مع قليالً، ابقوا اهللا مع ابقوا ذلك، إىل وما والوارد والصادر واملال والتجارة الدنيا حبار فيها، يغرقوا أن كادوا
 القرآن حيملون وال القبلة إىل توجهاً  يعرفون وال السجود جباههمتعرف  ال الذين قليًال، اهللا إىل وتوبوا ارجعوا ذلك إىل وما احملرمات على

توبوا  توبوا وجل، عز اهللا إىل ارجعوا ارجعوا األرض، باطن يف وغداً  األرض وجه على اليوم مسلمني، أنتم أخي يا مرة، السنتني يف منه ليقرؤوا
 الغمة أن هذه اهللا وصفح اهللا كرم وسعة اهللا فضل سعة من أعرفه ما على اعتماداً  ضامن فأنا نصفهم بل الكل أقول ال تاب إن توبوا،

 األعمال رجال األعمال، رجال رؤوسنا، ركبنا إذا عجيب شيء إخواننا، يا رؤوسنا ركبنا إذا لكن نعم، خارق، عجيب بشكلٍ  ستنقشع
 فوق وقفز فساد أن يوجد باملئة، جيب مخسني ستهبط مراحبهم إصالحات حتققت إذا ألنه إصالحات، تتحقق أن حيبون ال منهم كثريون
  .تصوروا تصوروا األرباح، تزداد جيب وجيب حىت مسؤول وراء نفسه خيبئ أن منهم واحد كل وجيب الرشاوي تتم أن وجيب القوانني

 أن الحجاج هلك إن أخشى فإني اهللا، يرحمك ذلك تقل ال: له فقال الحجاج يسب رجالً  سمع البصري الحسن سيدنا يا إخواننا
 تكونوا كما أعمالكم عمالكم( :قال أنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن روينا البصري، احلسن كالم هذا ،والخنازير القردة يتوالكم
 ألكرب وأقوله لنفسي أقوله أقوله، ما هذا ،أنفسنا نصلح أن يجب أنفسنا، بإصالح فلنبدأ الحال نصلح أن أردنا إذا نعم، ،)عليكم يولى

 اهللا، نعم إىل نتوب أن بد ال اهللا، إىل نتوب أن جيب قلت أصفه أن أريد ال جملس يف وقلت وقلت جانبه إىل الذين للمسؤولني وأقوله مسؤول
 َلَعلُكمْ  اْلُمْؤِمُنونَ  أَيـَها مجَِيعاً  اللهِ  ِإَىل  َوتُوبُوا{ :اهللا رسول سيدنا فيهم مبا للجميع يقول وجل عز ربنا مجيعاً، لنا ضرورية اهللا إىل التوبة

  .}تـُْفِلُحونَ 

نكال،  ظنه سوء جيعل وجل عز فربنا ذلك بعد يفّ  الظن يسيء أحد ال إخواننا يا واهللا يرضيه، ما على جيمعنا أن وتعاىل سبحانه اهللا فأسال
 ؟،!أستجدي اآلن هكذا، أكن مل بشبايب أنا خطوات، القرب وبني وبيين حمكومني، وال حكام ال خملوق، رضى أستجدي ما يوماً  أعش مل أنا
 الناس، إىل اهللا وكله اهللا بسخط الناس اسرتضى من( :اهللا رسول حديث غري أريد ال أنا اهللا، رضى أستجدي اهللا، رمحة أستجدي أنا ال،
 سألقى وعليه سأستمر وعليه اهللا بعد والدي عاهدت وعليه حييت عليه مبدئي هذا )الناس مؤونة اهللا كفاه اهللا برضى الناس أسخط ومن
    .اهللا
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  ٢/١١/٢٠١٢خطبة جمعة للدكتور البوطي  – اإلسالم لتشويه المستأَجر الطابور قصة
 سبحانك. سلطانك ولعظيم وجهك جلالل ينبغي كما احلمد لك ربنا يا مزيده، ويكافئ نعمه يوايف محداً  هللا احلمد هللا، احلمد مث هللا احلمد
 ورسوله عبده حممداً  أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد. نفسك على أثنيت كما أنت عليك ثناء أحصي ال اللهم

 حممد سيدنا آل وعلى حممد سيدنا على وبارك وسلم صل اللهم. ونذيراً  بشرياً  كلهِ  العامل إىل اهللا أرسله. أرسله نيب خري. وخليله وصفيه
  :اهللا عباد فيا بعد أما. تعاىل اهللا بتقوى املذنبة ونفسي املسلمون أيها وأوصيكم. الدين يوم إىل متالزمني دائمني وسالماً  صالةً 

 اليت اجلرمية هي ما بل ؟سوريا على عامليةً  حرباً  فأعلنت اجلهات شىت من تالقت اليت العوامل هي ما: الناس من كثريٌ  اليوم يتطارحه سؤال
 من كثريٍ  على تعلمون كما يتكرر سؤال هذا واحد؟ قوس من بسهامها سوريةَ  تقذف جعلها مما أمجع العامل بقاع حق يف سوريا اقرتفتها
  .املوقف هذا مثل يف أملكها اليت الدقائق به تسمح الذي التفصيل من بشيء السؤال هذا عن أجيب أن وينبغي األفواه

 لنا شأن وال شىت، أطوار يف تنقلت وقد فيها ريب وال تـُْنَكر ال تارخيية حقيقة املسلمني خالل من لإلسالم الغرب عداوة إن: اهللا عباد
  .العصر هذا يف لإلسالم واألمريكي األورويب بشطريه الغرب عداوة عن نتحدث أن يهمنا الذي ولكن خلت، اليت األطوار تلك عن باحلديث

 هذه كانت العلم، دعائم على القائم اإلسالم وجه يف والوقوف اإلحلاد تبين يف علمية أا تبدو اليت الصيغة كانت السوفيييت االحتاد أيام
 هنالك أن يرى وكان بذلك سعيداً  كان -األمريكي الغرب السيما-  الغرب فإن مث ومن تعلمون، كما املاركسية الفلسفة يف متمثلة الصيغة

 الناس يعرفه كان شيئاً  األيام تلك يف أن تعلمون أو تذكرون ولعلكم املاركسية، اجلدلية يف متمثالً  الغرب عن بالوكالة اإلسالم حيارب من
 متلك كانت ألا تتبناها كانت ولكنها واالشرتاكية االقتصادية ملزاياها تتبناها تكن مل -أمريكا تتبناها اليت أي- األمريكية الشيوعية يسمى
  .اإلسالم وجه يف تقف أن ا تستطيع اليت العلمية للصيغة مظهراً 

 قد عنهم بالنيابة يتصورون فيما اإلسالم حتارب كانت اليت باألداة وإذا واألمريكي األورويب بشطريه الغرب ونظر السوفيييت االحتاد اار
 ،الباقي الوحيد األخير العدو هذا وجه في الوقوف ضرورة وعن اإلسالم وجه في الوقوف أهمية عن شتى بمناسبات فاستعلنوا ،غابت
 التصريح هذا أنقل أنا وها لكم، أقوهلا اليت احلقيقة هذه عن إعالن أول -تاتشر تصريح- بريطانيا حكومة يف الوزراء رئيس تصريح وكان
 ما تقول لتاتشر، التصريح هذا العريب برناجمها يف لندن بثتْ  وألف وتسعمائة تسعني عام من شباط من الثالث اليوم يف .اهللا عباد يا بنصه
 خسائر ذلك سبيل يف الغرب يقدم أن دون األول العدو على القضاء مت وقد واإلسالم، الشيوعية اثنان، عدوان الغرب أمام كان: نصه

 تعبري أول التصريح هذا ولعل تاتشر، قالته ما هذا. اإلسالم وهو الباقي العدو لمجابهة واحد خندق في كله اليوم الغرب ويقف تذكر،
 الرغم وعلى .اإلسالم وجه يف يتصورون فيما علمية وقفة يقف كان الذي الوحيد الوكيل اار أن بعد اإلسالم وجه يف الوقوف ضرورة عن
، ذلك يف أيَدها كله الغرب ولكن تاتشر تصريح ا متتع الذي الفاقعة الصراحة تلك تعجبهم مل آنذاك بريطانيا يف املسؤولني بعض أن من
 وغيره الكونغرس في متمثلة األمريكية اإلدارة ألن اإلخوة؟ أيها األمريكي الغرب ملاذا األمريكي، الغرب ذلك يف أيَدها من مقدمة ويف

 اإلسالم يتقبل من ضعف كان رمبا أمريكا يف اإلسالم على يقبلون الذين وأن اإلسالم لتقبل األول المناخ هي أمريكا أن تعتقد كانت
 من عشر الثالث يوم يف الفرنسية الفيكارو جملة يف مقاالً  نشر مرموق أمريكي بطبي من اآلخر التصريح هذا وإليكم. أوروبا يف به ويستأنس

 كل يف اإلسالم جتابه األمريكية احلكومة وإن تسامح، دين اإلسالم إن: نصه ما فيه يقول وألف، وتسعمائة وتسعني اثنني عام من حزيران
 تكون فلن املسلمون احتد إذا ألنه بينهم فيما احتاد أي إىل املسلمني توجه حتارب كما بسرعة الفرد تـُْقِنعُ  اليت الديانة ألا العامل من مكان
  .نعم كالمي، وليس مرموق أمريكي طبيب كالم هذا العامل، يف أمريكية متحدة واليات هنالك

 ذلك، يف عنه تنوب املاركسية اجلدلية أن إىل مطمئناً  كان أن بعد اإلسالم وجه يف بالوقوف الغرب ينهض أن البد كان ذلك على بناءً 
 تطورت. عنها احلديث إىل داعي ال تقليدية سبالً  بل سبيالً  كان أن بعد اإلسالم حماربة إىل السبيل يتطور أن املرحلة هذه يف األمر اقتضى
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 وأن بذاته نفسه على نفسه اإلسالم يقضي أن فهو المرسوم الهدف أما .وخطة هدف :اثنتني نقطتني عرب اإلسالم حماربة إىل السبيل
 الذي كالورادو مؤمتر وقائع تتبع ومن ،الممكنة الوسائل بكل بعض على بعضهم المسلمين تألب طريق عن وذلك ذاته اإلسالم يحرق
 –حقيقة أخلص وأنا– عنصرين من فتتكون اخلطة أما اهلدف، هو هذا. لكم أقوله الذي هذا تفصيل يتبني الوالية هذه يف أمريكا يف ُعِقدَ 

 مظاهر من هو الذي السالح هذا يف يقصدون موه ،ذاته اإلسالم مظاهر من بسالح اإلسالم محاربة ضرورة في يتمثل األول العنصر
 وفي أخالقياتها في الرعب تثير كلها الخليقة هذه عن شاذة وأخالق طباع ذات البشرية الخليقة من طابور تجميع ذاته اإلسالم
 عباد من الربآء ومذابح جسوم من املتفجرة الزكية الدماء مظهر أعينها به متتع ما أمتع اازر، وارتكاب والقتل البطش أفئدا مهوى ،سلوكها

 غطاء كله لهذا يكون أن والبد أشالء، إىل تقطع اليت واألوصال أوصال إىل تقطع اليت اجلسوم غليلها يشفي ما أبرد وتعاىل، سبحانه اهللا
 أن أي التكفري، مبربر كله ذلك يغطى أن ينبغي إذاً  !التكفير؟ إال لذلك مبرر هنالك يكون أن عسى وماذا اإلسالمية، المبررات من

 تتكون اخلطة إن لكم قلت رمست، اليت اخلطة من جزء هذا .العكس وليس المهلك المرعب القتل هذا تبرير أجل من به أيت إمنا التكفري
 العناوين من كثيف ستار وراء من كله هذا يَُمررَ  أن ضرورة في فيتمثل الثاين العنصر أما األول، العنصر هو هذا اثنني، عنصرين من

 هلا يكون أال على ،مضمون أي لها يكون أال على براقة متألقة عناوين اإلسالمية، االهتمامات عناوين المؤسسات، عناوين اإلسالمية،
 االحتاد اإلسالمي، العامل رابطة اإلسالمي، التعاون منظمة داخله، يف يسري الذي اهلوان إال فيه ليس الطبل، يتضمنه مما أكثر مضمون
 ولتالوة القرآن خلدمة خاصة أقنية اإلسالم، باسم وهناك هنا تعقد وكثرية كبرية ضخمة ومؤمترات ندوات عناوين املسلمني، لعلماء العاملي
  .لكم ذكرتها التي الخطة في األول العنصر سترها وراء من يمرر أن أجل من العنواين هذه توجد أن ينبغي ذلك، إىل وما القرآن

 أكثر إىل ارجعوا مفصًال، أقول ما جتدون كالورادو مؤمتر وقائع إىل ارجعوا اهللا، معاذ ذهين؟ حيوكه خيالٍ  من الكالم ذا آيت أنا هل: اهللا عباد
 تجتث التي تلك هي اإلسالم حلرب اجلديدة املرسومة فاخلطة إذاً  أقول، ما مصداق جتدون األمريكي القومي األمن جملس أصدره تقرير من

 كيف أحكام، حضارة، عقائد، اإلسالم، حقيقة إىل واإلصغاء الركون مشاعر تقتلع اليت هي ،أمريكا في باإلسالم االستئناس مشاعر
 البد لإلسالم الصورة هذه الغرب وجد إذا. واألورويب األمريكي مظهريه يف الغريب الشارع أمام الصورة هذه توضع أن اجتثاثها؟ إىل السبيل
 الذي هو هذا منه، وجل عز باهللا تستعيذ أن لإلنسانية البد الذي الشبح هو ،البعبع هو اإلسالم أن يتصور أن والبد منها يشمئز أن

  .خمتصراً  السؤال هذا عن اجلواب هو وهذا اليوم، جيري

 األرجاء؟ واسع واإلسالمي العريب والعامل بالذات سوريا يف احلرب هذه حصر أو العدوان هذا حصر فلماذا: يسأل قد من فينا أن بقي
 خاضعون، وهناك هنا سوريا حول يعيشون الذين معظم وأن شيء، هذا التماس، عقدة تمثل سوريا أن اهللا عباد يا هذا عن واجلواب

 يتمركز هذا أجل من وتعاىل، سبحانه اهللا دين ضد األمريكي العدوان صاغه الذي الطابور هذا من جزءاً  ميثلون من فيهم ولعل ،مستسلمون
 الناس في. املقدسة األرض هذه يف املسلمني على العدوان خالل من املقدسة، األرض هذه على العدوان خالل من اإلسالم على العدوان
 لنظرته نتيجة هذا يقول سوريا؟ في اإلسالم من الخوف هو أين اإلسالم، هو أين فيقول عجلى سطحية نظرة البلدة هذه إلى ينظر من

 ميخر ولكنه عجلى سطحية نظرة عندنا الوقائع إىل ينظر ال الغرب. الساذج السطحي وقفامل هذا أيقف من أدهى الغرب ولكن العجلى،
 الذي الشوائب عن الصايف اإلسالم سوريا يف ميثلون املسلمني أن يعلم الغرب البلدة، هذه يف املتألق اإلسالمي الوعي يرى الغرب اللباب، إىل

 إمنا سوريا يف املسلمني جل يعتنقه الذي اإلسالم أن يعلمون ،صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول هدي يف يتجسد والذي اهللا كتاب يف يتمثل
  :القائل لرسوله وجل عز اهللا خطاب جيسد الذي ذاك هو

ُهمْ  فَاْعفُ  َحْوِلكَ  ِمنْ  الَنَفضواْ  اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظّاً  ُكنتَ  َوَلوْ  َهلُمْ  لِنتَ  الّلهِ  منَ  َرْمحَةٍ  فَِبَما(   )اَألْمرِ  ِيف  َوَشاِوْرُهمْ  َهلُمْ  َواْستَـْغِفرْ  َعنـْ

 ملا خيضع أن من يكون ما أبعد اهللا رسول سنة من ومنبثقاً  اهللا كتاب من منبثقاً  سوريا يف اإلسالم أن يدرك اإلسالمي الوعي أن يعلمون
 بكثري واحتكوا سوريا يف فأقاموا جاؤوا رسل احلقيقة هذه قرر وكم وكم هذا، الغرب يعلم طائفية، احتكاكات يسمى ملا طائفية، حرب يسمى
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 أن فأرجو السطحيون أما ذلك، يعلمون املسلمون، ويدركها يعتنقها اليت اإلسالمية احلقائق ورأوا املعاهد ورأوا بأمثايل واحتكوا الناس من
 كما مخبره في ولكنه حقيقته على داللة ذا مظهره في يكن لم وإن سوريا، في اإلسالم أن يعلموا وأن الغربيين نظرة من يستفيدوا

  .لكم أقول

 إدراك إن: اهللا عباد يا اليوم لكم أقول العالج؟ فما اخلطة هي وهذه اهلدف هو وذلك العدوان هو هذا العالج؟ فما: يسأل قد من فيكم
 على كله العامل من يتمركز الذي العدوان هذا يف السبب وأدركنا املشكلة هذه حقيقة أدركنا إذا ،حلها إلى الطريق نصف يساوي المشكلة

 مع ولشرحه لبيانه اهللا يوفقنا أن فأرجو الثاين النصف أما املشكلة، حل إىل العالج نصف ملكنا أننا فلنعلم السبب أدركنا إذا بالذات، سوريا
  .العظيم اهللا وأستغفر هذا قويل أقول اهللا، شاء إن القادمة املواقف يف التفصيل من شيء

 فاجأت اليت الكارثة هذه عن عبـرَ  أحدهم لسان، سبق سببه خطأ يف وقعوا رمبا إخوة بعض وأنظار أنظاركم ألفت موجزة كلمات: اهللا عباد
 بصرية يف هلا مكان وال املسلم اإلنسان بصرية يف هلا مكان ال شاذة اإلخوة أيها الكلمة هذه .الطبيعة ياج أو الطبيعة بغضب أمريكا

 ا يتكلمون أو ا ينطقون اليت والطبيعة مطبوع، أي املفعول مبعىن ةلفعي وزن على هذه طبيعة كلمة طبيعة،. العلم مع يتعامل الذي اإلنسان
 السائرة بسننها بقانوا، طبعها من ُوِجدَ  عليه، القائمة بنظامها طبعها من ُوِجدَ  أي مطبوعة املكونات هذه املكونات، هذه عن ا يعربون
 اهللا لعدو يقول أن موسى أمر الذي اإلله جل الكونية، القوانني هذه لسلسلة الواضع هو ومن املنظم هو ومن الطابع هو فمن منهاجها، على

  :فرعون

  )َهَدى ُمث  َخْلَقهُ  َشْيءٍ  ُكل  أَْعَطى الِذي َربـَنا قَالَ (

 أقام اليت سننه على العكوف إىل نظامه، على العكوف إىل قانونه، إىل هداه مث مظهراً ) َخْلَقهُ  َشْيءٍ  ُكل  أَْعَطى الِذي( هو باختصار من؟ ربنا
 تفعل أن تريد عندما وختمد مد وأن تصول أن تريد عندما تصول أن هلا وأىن تقرر أن للطبيعة أىن! الطبيعة. عليها املكونَات هذه اهللا

 الرياح جعل الذي األحد الواحد اإلله جل يريد، عندما للهالك سبباً  وجعله يشاء عندما للحياة سراً  املاء من جعل الذي اإلله جل. ذلك،ال
 من يشاء ما يسخر الذي اإلله جل يشاء، عندما والدمار للهالك سبباً  وجعلها يشاء عندما احلياة لتجدد سبباً  الروح، النتعاش سبباً  اهلابة
 لعلهم الناس ألولئك إيقاظ إا: قل وحكمه، اهللا قضاء إا: قل الكلمة، ذه لسانك تلوث أن إياك أخي، يا ال. يشاء ملا خلقه

  يستيقظون،

  ].٣١: الرعد) [َدارِِهمْ  من َقرِيباً  َحتُل  أَوْ  قَارَِعةٌ  َصنَـُعواْ  ِمبَا ُتِصيبُـُهم َكَفُرواْ  الِذينَ  يـَزَالُ  َوالَ (

! ذلك؟ قررت اليت هي الطبيعة أفكانت الليل منتصف بعد تركيا يف إزميت يف كاملة جزيرة وجل عز اهللا غضب ابتلع عندما. وقع ما هذا
 اهللا قضاء ابتلع عندما ذلك، يفعلوا مل قبل من الطغاة حىت عجيبة بطريقة اهللا يتحدون كانوا الذين من األوغاد، من فيها من بكل ابتلعتها

 قرارً  ذلك أكان أناسي من فيها ما وبكل عتاد من فيها ما بكل بريطانيا من أمريكا استأجرا قد كانت اليت الكبرية اجلزيرة تلك وجل عز
  :وجل عز اهللا بقول يذكرنا وجل عز اهللا من بيان إنه وحكمه، وجل عز اهللا قضاء إىل إيقاظ إنه اإلخوة، أيها ال ال،! الطبيعة؟ قررته

  ].٦٧: الزمر) [بَِيِميِنهِ  َمْطِوياتٌ  َوالسماَواتُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  قـَْبَضُتهُ  مجَِيعاً  َواْألَْرضُ (

  .الباطلة الكلمة هذه من اهللا فلنستغفر احلقيقة، هي تلك
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  اهللا رحمه الميداني حبنكة الرحمن عبد للشيخ -الفرنسية  الثورة خفايا من
 االنفعايل الثوري املزاج ذو الفرنسي الشعب سيما ال األوروبية، الشعوب إليها وصلت اليت النفسية الثورة الستغالل مكايدهم اليهود دبر

  .والفكرية واالجتماعية السياسية األوضاع تغيري إىل الرامية الفرنسية، الثورة إلقامة الالزمة اخلطط فأعّدوا احلاد،

 عن بعيداً  اخلفاء يف يظّلوا أن واستطاعوا ألنفسهم، الثمرات جينوا أن اليهود واستطاع). م١٧٨٩( عام الكربى الثورة هذه قامت وفعالً 
 وراءها جّرت وما الثورة هذه يصوروا أن واستطاعوا. وغايام مكايدهم لسرت التارخيية احلقائق من احلقائق من كثرياً  يزّوروا وأن األضواء،
 بالشعارات املقرونة املزخرفة واإلشاعات الدعايات طريق عن وذلك ايدة، التارخيية األعمال إحدى جيعلوها وأن احملببة، اجلميلة بالصورة
  .إليه ترمي الذي اهلدف تدري ال وهي ومحاقة، وجهل بغفلة ترددها وأخذت اجلماهري، ا اخندعت اليت الرباقة

  ).اإلخاء – املساواة – احلرية: (هو الثورة هلذه مثلثاً  شعاراً  اليهود ووضع

 اليهود املال سادة بني إليها بالدعوة للبدء واستخدموا اليهود، احلاخامني من النورانيني مجاعة وضعها فقد الثورة هذه خمططات أصل أما
  ).روتشيلد ناتان( ابنه مث) األول روتشيلد( الكبري املرايب الثري العامليني،

 الثورة إلقامة الالزمة اخلطب إعداد يف وتدارسوا) فرانكفورت( إىل العامليني املال أرباب من يهودياً  رجالً  رعش اثين) األول روتشيلد( فدعا
  .لتنفيذها املالية إمكانام وضع على واتفقوا الفرنسية،

 الوثائق هذه وتتضمن عليهم، وقرأها اليهود احلاخامني من النورانيني مجاعة ا إليه عهد اليت املكتوبة الوثائق عليهم) روتشيلد( عرض مث
  .فائقة وعناية بالغة بدقة مرسومة للعمل خطة تنظيم

  :يلي ما املكتوبة الوثائق هذه يف جاء وقد

  .اخلري إىل ميلهم من أكثر الشر إىل مييلون الناس معظم أن تثبت الواقعية التارخيية احلقائق إن -١

 واملغامرات والعنف اإلرهاب على مبنياً  احلكم نظام كان إذا نرغبها، اليت النتائج إىل الوصول تستطيع املؤامرة أن هي لذلك، املنطقية والنتيجة
  .السلطة واغتصاب

  ".القوة هو احلق بأن تقضي الطبيعية القوانني إن): "روتشيلد( وقال. مآرا إىل الوصول من مينعها فإنه والشرعية الشورى حكم أما

  .واقعياً  أمراً  تصبح أن ميكن ال إا: أي واقعياً، أمراً  ليست فهي فكرة، سوى ليست السياسية احلرية إن -٢

 بالتنازل اجلماهري تقبل الفكرة هذه تعم وعندما اجلماهري، بني السياسي بالتحرر التبشري هو السياسي السلطان إىل الوصول يقتضيه ما فكل
 هذه مجيع على االستيالء آنئذ، املتآمرون ويستطيع الفكرة، هذه عن دفاعاً  الشرعية األنظمة إياها متنحها اليت وحقوقها امتيازاا عن

  .واحلقوق االمتيازات

  .األحرار احلكام سلطة على التغلب من دائماً  متكنت الذهب سلطة إن -٣

 كيف يعرفوا مل الناس ولكن احلرية، بفكرة البلدان من العديد يف بعد فيما عنه استعيض مث يوم، ذات اتمع على املسيطر هو الدين وكان
  .باعتدال احلرية ذه يتصرفون
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): روتشيلد( وقال. الواحد اتمع داخل النزاع نثري حىت احلرية، فكرة واستغالل استخدام إىل نعمد ان املنطق من جتعل واقعة، حقيقة وهذه
 حيتاج سوف كان من كائناً  املنتصر ألن اخلارجية، أو الداخلية القوى طريق عن القائمة احلكومة تدمري يتم أن خمططنا لنجاح مطلقاً  يهم ال
  .حنن أيدينا يف بكامله وهو) الرأمسال( إىل

 ليس اخللقية القواعد مبوجب حيكم الذي احلاكم ألن شأا، كان مهما وسيلة أية استعمال يربر املؤامرة هذه لنجاح السعي إن -٤
  .اجلرم عليهم ثبت إذا إال خصومه يعاقب وال اجلماهري، على بالكذب يقبل وال والشرائع، باحلق يلتزم ألنه املناورات، يف املاهر بالسياسي

  .السياسة يف كربى عيوباً  إال ليست واالستقامة، كالصدق الكربى االجتماعية الفضائل إن): روتشيلد( وقال

 القوي حبق متذرعني اهلجوم هو للحق، جديداً  معىن وجدنا لقد. له معىن ال خيايل تعبري سوى حق كلمة وليست قوتنا، يف حقنا إن -٥
  .إرباً  إرباً  العدالة مفاهيم مجيع ومتزيق

 اليت اجلماهري، صفوف على املسيطرين السادة بالتايل ونصبح نشاء، كما االجتماعية واألنظمة املؤسسات مجيع نضع أن ذلك بعد ونستطيع
  .املزعوم بالتحرر فرنسا يف فيه سننادي الذي ذاته اليوم يف السلطان، يف احلق بنفسها هي ستعطينا

 من درجة إىل السلطة هذه فيه تصل الذي اليوم يأيت حىت اجلميع، أعني عن خفية املال على سيطرتنا عن النامجة سلطتنا تظل أن جيب -٦
   ...حتطمها أن أخرى قوة أية على معها يستحيل القوة

 وعدمية عمياء اجلماهري ان هو ذلك يف والسبب اجلماهري، زمام على السيطرة من للتمكن) اجلماهريية التجمعات نفسية( تبين جيب -٧
  .... جاء طرف أي من حتريض أي رمحة حتت دوماً  وأا االنفعال، وسريعة التفكري،

 اليت احلضارة لبناء الوحيد السبيل هو املطلق والطغيان طاغية، حاكم سوى مشيئته حسب وتسيريها اجلماهري يف التحكم إنسان يستطيع وال
  .نريدها

  .فوضى إلى حاالً  الحرية هذه تنقلب حريتها على الجماهير فيها تسيطر التي اللحظة وفي

 على كأمثلة وذلك. الضمائر وإفساد والرشوة، واجلنسي، اخللقي والفساد واملخدرات، الروحية، واملشروبات الكحول على االعتماد جيب -٨
 البنيان لتدمري وموجهة مدروسة، نظامية بصورة الستعماهلا وختطط تتبناها، أن العمالء منظمات على يرتتب اليت أنواعها، جبميع الرذيلة
  .املنظمة إليها تتسلل اليت األمة يف للشبيبة، اخللقي

 ومستخدمات ومستخدمني، ومربيات، وخدماً، أساتذًة، ليصبحوا ونساءً  رجاالً  أفرادها تدرب أن املنظمة يف اخلاصة اهليئات على ويرتتب
  ).اجلوييم( من والدعارة والفجور اللهو أمكنة يف يعملن لكي نساءً  تنتقي وأن ذلك، وحنو

 واملتعة الفساد ميادين يف األخريات ملنافسة أنفسهن، تلقاء من يتطوعن سوف اللوايت اتمع سيدات بعض النساء من الفئة هذه إىل أضيف
 اهلدف سبيل يف شيء كل نستغل ان وجيب واخليانة، والفضائح والفساد الرشوة ميادين يف حد أي عند نقف أن ينبغي ال انه على املرتفة،
  .النهائي

 إذالل أو إخضاع أو السيطرة، من املزيد هلم يؤمن ذلك كان إذا كان، شخص أي أموال اغتصاب يف احلق طبيعية بصورة للمؤمترين إن -٩
  .املقصود الشخص
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 عنها مستعيضني ونتائجها، املكشوفة احلرب فظائع نتجنب وبذلك التسلسلي، الغزو طريق سنشيدها اليت دولتنا يف نسلك سوف -١٠
 اجلماهري خضوع بتأمني الكفيل اإلرهاب، حكم ملمارسة الضرورية باجلملة، اإلعدام كأحكام وذلك نتائجاً، وأضمن فداحة، أقل بطرائق
  .لنا املطلق

  .)اإلخاء( و) المساواة( و) الحرية( بـ يسمى لما العالم في مكان يوجد ال -١١

  .كالببغاوات لترددها الجماهير أفواه في ووضعناها بتبنيها، تظاهر من أول كنا شعارات سوى هذه ليست

 تغرق بصورة توجيهها ووجوب حمددة، مدروسة منهجية كوا وجوب هلم فأبان احلروب، إثارة خطط للمؤمترين) روتشيلد( أوضح مث -١٢
  .سلفاً  املرسومة بالصورة بعدها الصلح مؤمترات توجيه يكون مث املؤامرة، بأصحاب خفية بصورة ترتبط اليت الديون يف املتحاربة األمم معها

  .العامة للمناصب والتسميات االنتخابات على اهليمنة وجوب للمؤمترين) روتشيلد( أوضح مث -١٣

 مزعومة، تحررية شعارات باسم الواسعة، والدعايات العمالء، شبكات سلطان استخدام على فتقوم ذلك إلى للوصول الطريقة أما
  .للمؤامرة التابعة العالمية األموال مجموعة بتمويلها تقوم منظمة بحمالت الجماهير وتأليب والعصيان، الفوضى على للتحريض

  :للمؤمترين فقال الزعامات وإىل العامة، املناصب إىل إيصاهلم يتم من به يقوم سوف الذي الدور شرح مث

 الشطرنج، لعبة يف األحجار دور ليلعبوا الدوام على مستعدين سيكونون إم: أي تعليماتنا، ويطيعون خدمتنا يف هؤالء يكون سوف
  .القديرون املدربون خرباؤنا الستار وراء من حيركها دمى باالختصار سيكونون

 مرحلة إىل يصلوا حىت وتدريبهم، وتعليمهم عليهم اإلشراف ويستمر الطفولة، منذ انتقاؤهم يتم فسوف ملستشارونا أو اخلرباء هؤالء أما
  ...العامل مقاليد على اخلفية للسيطرة تؤهلهم اليت العبقرية

 من منتلكه ما بفضل اجلماهري على ونفرضه نفتعلها، سوف اليت ااعة وأزمات األعمال، توقف عن الناجتة العامة البطالة أزمات إن -١٥
  .السيطرة يف املال رأس حق هو جديد حق والدة إىل ستؤدي البالد، من الغذائية املواد انعدام افتعال لنا يكفل سلطان

 من كل اكتساح بالتايل املمكن من يصبح وكيف عليها، والسيطرة اجلماهري بتسيري املنظمة ستقوم كيف للمؤمترين مبيناً ) روتشيلد( وتابع
  .عليه لالنقضاض اجلماهري توجيه طريق عن املنظمة، وجه يف الوقوف على جيرؤ

  .وسريتها املاسونية تغلغل من اإلفادة ذلك من اهلدف أن فذكر األوروبية، املاسونية قلب إىل التسلل موضوع حبث مث -١٦

 واملادية اإلحلادية العقائد نشر مبهمة والتعليم التدريب بعد إليهم سيعهد املاسونية احملافل هذه تضمهم سوف الذين األعضاء أن إىل وأشار
  ).اجلوييم( صفوف بني

 إلى) التحرر( و) الحرية( مثل خالبة، تعابير استعمال طريق عن قصوى، درجة إلى وانفعالها الجماهير حماسة نثير سوف -١٧
  ...آخره

  .والخلقية واإللهية الطبيعية القوانين حتى شيء، كل واكتساح تحطيم إلى) الجوييم( الجماهير توجيه يمكن وحينئذٍ 

  .الطبيعة من اإللهية والقوانين اهللا، اسم نمحو أن علينا السهل من سيكون أخيراً، النهائية السيطرة نبلغ وعندما
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 أية جتري أو اتفاق، أي تعقد أن أمة ألية املمكن من يصبح ال حبيث والتغلغل، النفوذ من درجة إىل اخلفية دبلوماسيتنا تصل ان جيب -١٨
  ....األمر يف يد لدبلوماسيتنا يكون أن دون مفاوضات،

 مثالً، مستشارين شكل على متنكرين...  واملالية والسياسية االقتصادية احلساسة، املراكز يف خربائها إحالل من املنظمة تتمكن لكي وذلك
 أن دون الستار، وراء من املسيطرة اخلفية السلطة ا هلم تعهد اليت املهمات بتنفيذ يقومون حبيث والدويل، الداخلي املسرحني على يظهرون
  .املأل ألنظار التعرض ختشى

 من درجة إىل االحتكارات هذه تصل حىت مبجموعها، املتحدة ثرواتنا تدعمها ضخمة، عاملية احتكارات إنشاء الضروري من سيكون -١٩
 هذه وطأة حتت تقع أن إال بامتالكها، شرائعها تسمح اليت البلدان يف) اجلوييم( ميتلكها وطنية ثروة ألي معها ميكن ال واهليمنة السلطان

  .االحتكارات
 الثروات مجيع معها وتتهاوى وسياسياً، اقتصادياً  األمة هذه تتهاوى القاضية، الضربة األمة تلك اقتصاد فيه نضرب الذي احلني حيني وعندما
  .الوطنية

  .يهود من املؤمتر هذا أقرها جهنمي شيطاين خمطط يف أخرى بنود إىل وهكذا

  ).م١٧٨٩( سنة الكربى الفرنسية الثورة وقامت دقة، بكل املرسوم خمططهم بتنفيذ اليهود وقام

 بوالئهم عرفوا الذين كل بتصفية بالثورة للقيام جهزوا الذين وأخذ. علناً  ويغتصبون ويقتلون يذحبون واالنتهازيون وارمون احملرضون وانطلق
  .والبالد للملك

   .الكربى الفرنسية بالثورة حقيقتها يف اليهودية الثورة هذه ومسيت التارخيية، احلقائق وُزورت العاملية، اليهودية لصاحل وتتابعت األمور وجرت

    بتصرف بعدها وما ٦٠ص اهللا رمحه حبنكة حسن الرمحن عبد للشيخ زيوف كواشف كتاب:  املصدر
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    وعبر من التاريخقصص 



  ٢إصدار     حتذير اهلدي النبوي من الفنت، وسبل النجاة منها

١٥١ 

 

  النورسي الزمان بديع -بالحرب  فكره النورسي الزمان بديع يشغل لم لماذا
   :قائلني خدميت يتولون الذين إخواين يوماً  سألين

 إال اإلسالمي العامل مبقدرات عالقة ذات وهي وقلق اضطراب يف وأوقعتها األرضية الكرة وشغلت الناس باهتمام العاملية احلرب أخذت لقد
 اجلامع يدعون وعلماء متدينني نرى الذي الوقت يف - سنني سبع بل - نشوا على يوماً  مخسني مرور رغم عنها تسأل ال نراك أننا

  !؟ وضرر خسارة فيه ا االنشغال أن أم بالك؟ تشغل منها أعظم قضية هناك فهل الراديو، استماع إىل مهرعني واجلماعة

  :فأجبتهم

 هي الواجبات وهذه كثرية، ا القيام كّلفنا اليت واملهّمات الضرورية الواجبات بينما قصرية، هنا العمر ورحلة قليل العمر مال رأس إن
 والبشرية األرضية والكرة والبالد واملدينة واحمللة والبيت واجلسد واملعدة القلب دائرة من فابتداءً  اإلنسان حول املركزة املتحدة املتداخلة كالدوائر
 من دائرة كلّ  يف الوظيفة من نوع له إنسان فكلّ  اآلخر البعض يف بعضها متداخلة دوائر كّلها أمجع، والعامل قاطبة األحياء دائرة ىلإ وانتهاءً 
 شأناً  وأقّلها الواجبات أصغر بينما إليه، وأقرا الدوائر تلك أصغر يف له بالنسبة هي أدومها بل وأمهها الواجبات أعظم ولكن الدوائر، تلك

 أي الدائرة، سعة مع عكسياً  تناسباً  والواجبات الوظائف تتناسب أن ميكن هذا على فقياساً  عنه، وأبعدها الدوائر تلك أعظم يف هي ودواماً 
ا ولكن الوظيفة، أمهية قّلت وبعدت الدائرة كربت وكّلما الوظيفة، عظمت وقربت الدائرة صغرت كّلما

ّ
 جاذبة، فاتنة العظيمة الدائرة كانت مل

 الصغرية الدائرة يف الضرورية واجباته يهمل جتعله حىت بشيء، تعنيه ال أعمال إىل فكره وتصرف له، ضرورية غري بأمور اإلنسان تشغل فهي
 لتتبعه املتخاصمتني اجلهتني إحدى إىل وينحاز قلبه مييل قد ذلك على زد سدى، حياته ويضيع عمره مال رأس عندئذ فيهدر منه القريبة
  !ظلمها يف شريكاً  ويكون إليها يرتاح بل اجلهة، تلك ملظامل إنكاراً  نفسه يف جيد فال بينهما الطاحنة احلرب أخبار بلهفة

  :فهو األوىل النقطة عن اجلواب أّما

 الكرة على السيطرة ألجل الكربى الدول بني الدائر الصراع من أعظم هي خطرية وحادثة مهّمة مسألة املسلم سّيما وال إنسان كلّ  أمام إنّ 
 كّلها يضعها أن يف تردد ملا معاً، وثروما واإلنكليز األملان قّوة العاقل اإلنسان امتلك لو ما واخلطورة األمهّية من هي املسألة تلك األرضية،

 البشرية جنوم من حيد ال ما رايتها ورفع األخيار، املصطفني من ألف مئة أعلنها اليت القضية تلك املبتغاة، القضّية تلك كسب ألجل
 مصريية قضّية القضّية تلك عياناً، منهم قسم شاهدها لقد بل وعهوده، وعوده ومن العاملني ربّ  مواثيق من آالف إىل املستندين ومرشديها
  :وهي لإلنسان

  .ةطيّب ومساكن خالداً  عظيماً  ملكاً  ودونه من خيسر أو باإلميان اإلنسان يكسب أن

 وخيسرها، القضية تلك حتماً  يضيع فسوف رعايتها حقّ  يرعها ومل اإلميان بشهادة يفز مل فمن واألرض، السماوات عرضها عدن جنات يف
 العلم أهل من وهو أحدهم كشف حىت هذه قضيتهم املادية بطاعون ابتلوا ممن هذا عصرنا يف الكثريون ضيع ولقد املبني، اخلسران هو وذلك

 حيام وختمت املوت سكرات يف بإميام جنوا الذين هم - ما مكان يف - شخصاً  أربعني كلّ  من فقط قالئل أفراداً  أنّ  وشاهد والكشف
  !ا فهلكو  الباقون أّما باحلسىن،

  .ةالقضي تلك عن بديالً  وزينتها وُملكها الدنيا سلطان هؤالء أحد ُعّوض لو ترى

  !كال! ؟ األحوال من حال يف مسّده يسدّ  أو! ؟ فاته ملا كفؤاً  البديل هذا أفيكون العظمى،
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 أي - يصوا الذي وكيِلها ُمِهماتِ  وإمهالِ  القضيِة، تلك لنا ُتكسبُ  عظيمةٍ  خدماتٍ  ترك أن يقيناً، نعلم النور طلبة معاشر فنحن وهلذا
 العقل سخافة من إال هو ما خالدة، الدنيا كأن تافهة واهتمامات خارجية أمور من يعين ال مبا عنها واالنشغال ،ئةبامل تسعني -  القضية
  ..!!ه وجنون

 يلزم فيما كّله لبذله اآلن ميلكه ما أضعاف أضعاف لألمور وإدراكاً  عقالً  أحدنا ملك لو لذا هذا، من كامل واطمئنان تام يقني على فنحن
  .سبيلها ويف القضّية تلك



  ٢إصدار     حتذير اهلدي النبوي من الفنت، وسبل النجاة منها

١٥٣ 

 

  األزهري السيد أسامة الدكتور -اليوم  بظروفنا شبيهة ظروف في النووي واإلمام العز اإلمام تصرف كيف
 السياسي االضطراب حصل حيث األمة، هذه تاريخ من حالكة فترة وفى جداً، عصيبة ظروف في السالم عبد بن العز اإلمام عاش

 يف أمتنا بظروف جداً  شبيهة فرتة عنه اهللا رضي عاش حىت المدّوي، الحضاري التراجع وحصل المروع، االقتصادي والتدهور الهائل،
 عليه فأنكر الصليبيني، أيدى إىل صيدا ملدينة إمساعيل الصاحل السلطان تسليم رأى حىت دمشق، يف وعاش هـ،٥٧٧ سنة ولد فقد هذا، زمننا
 هـ،٦٤٦ سنة مصر مدن من وغريها ودمياط للمنصورة واحتالهلم مصر، إىل الصليبيني نزول بعينيه فرأى هـ،٦٣٩ سنة مصر إىل وخرج جداً،
  .هـ٦٥٦ سنة التتار، أيدي على بغداد سقوط رأى حىت وعاش

 دخوالً  دخلت كما بغداد، أمريكا واجتاحت م،١٩٤٨ سنة رمسياً  قيامها وأعلنت فلسطني إسرائيل احتلت وقد بالبارحة، الليلة أشبه فما
 اهلالل تقسيم مبوجبها مت اليت م١٩١٦ سنة بيكو سايكس اتفاقيات ذلك وسبق واإلسالمية، العربية العواصم من عدد إىل صرحياً  أو ُمَقنعاً 

 وفقداً  وصدمة، وإحباطاً، يأساً، وأجياهلا األمة قلوب مأل مهني، وتراجع حضاري، ايار من كله ذلك صاحب وما الشام، بالد أو اخلصيب
 بن العز أيام يف به وقعت الذي النحو نفس على بعينها، األحداث فهي له، مثيل ال وحضارياً  ومعرفياً  ذهنياً  وارتباكاً  شيء، كل يف لليقني
  .احلدث مع التعامل يف الرجال حال اختلف لكن السالم، عبد

 شهد أنه أي سنة، وعشرين خمساً  سنه كانت هـ٦٥٦ سنة بغداد إلى التتار دخل فلما هـ،٦٣١ سنة ولد أيضاً  النووي اإلمام أن كما
 عبد بن العز فيه كان الذي الوقت يف الشام، يف مقيماً  وكان املعريف، وتكوينه العلمي، حتصيله أوقات وأشد شبابه، عنفوان في وهو الكارثة
 هذين على اهلائلة األحداث هذه وقع كان فكيف أخرى، سنوات أربع بعدها وعاش العمر، من والسبعني التاسعة بلغ قد مصر يف السالم

  .اإلمامني

 استوعبوا كيف وااليار، واهلزمية االنكسار ألحداث وجاللتهم بإمامتهم املشهود األئمة أولئك معايشة كيفية طويلة لفرتة شغلين لقد
 تاريخ يف حتول نقاط كانوا وكيف والعدمية، والضياع واإلحباط اليأس حالة من خرجوا وكيف املعرفة، صدمة جتاوزوا وكيف زمام، صدمات
 هلا، نظري ال اليت اجلليلة، املؤلفات وأخرجوا فيه، وتبحروا بالعلم، ضوا حىت واحلضاري العسكري االيار أوقات يف صمدوا وكيف أمتهم،
 إال كانوا فما واألعيان، والسالطني األمراء وعرفوا زمام، يف العام للشأن نفسه الوقت يف تصدوا وكيف العلم، تاريخ يف ا حفروا واليت

  .األزمات إدارة على املقدرة غاية يف وكانوا وحكمة، بصرية، مصدر

 الربانية من العليا الدرجة يف وكانوا العسكرية، الشؤون ومتابعة الدولة، خلزانة الدخل مصادر وترتيب االقتصاد، شؤون يف سديد نظر هلم وكان
 وراحة وسكينة رحمة األئمة أولئك صار حتى وحصناً، ملجأ فيهم الشعوب ووجدت القلوب، في الهيبة لهم وقعت حتى واجلاللة،
 لها واجتياز للصدمة، وامتصاص استيعاب إلى الهزيمة مسارات وحولوا وإدارياً، معرفياً  بها ونهضوا والشعوب، واألمم الدول على

  .النفسية وآلثارها

 باسم الناطقني من كثري خبالف األئمة، من الشجاعة احلكيمة الرحيمة النماذج لتلك والدارسني اخلرباء نظر لفت على هذا لكل فحرصتُ 
 الناس من عدد قلوب في تعالى اهللا دين تزلزل حتى وضياعاً، وحيرة وفظاظة، وغلظة فتنة الخلق على كانوا ممن هذا، زماننا يف الدين
 وال الناس، بطبائع البصرية وال باهللا، املعرفة أنوار من بصيص أدىن فيها ليس مظلمة، نفوس حتركها ،طائشة تصرفات من يرونه ما بسبب
 وكيف النبوة أنوار ويريهم احلرج، الناس عن يرفع مبا العام للشأن التصدي وال األمم، وض ملسالك الرفيع الفهم وال النبوة، مواريث رصانة
  .العلم أهل عقول ا تستنري
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 يف مصر أهل إمام املنذري، الدين زكي باإلمام صافية وأخوة عميقة، صحبة تربطه وكانت مصر، يف السالم عبد بن العز اإلمام عاش لقد
 العيد، دقيق وابن سراقة، بن الدين حمىي واإلمام زمانه، يف األولياء وإمام الزاهدين، شيخ الشاذيل، احلسن أىب وباإلمام النبوي، احلديث علوم

 صنعت وما وهداية، وحكمة بصرية إال الكوارث زادم فما الدولة، موارد تدبري يف ويشاركون اجلنود، خيام إىل ينزلون مجيعاً  وكانوا والقرايف،
  .واحلديث الفقه يف متبحراً  إماماً  إال النووي اإلمام من الكوارث

  

 الصفحات عشرات افتتحوا والكوارث، األزمات مع األكابر أولئك تعامل كيفية وتناقش تدرس حبثية جمموعات كونوا الشباب، معشر فيا
 كانوا وكيف ضة، فصنعوا الشريعة علوم اعتصروا وكيف الدولة، وبناء احلضارة، صناعة يف العباقرة أولئك مناهج ملناقشة "بوك الفيس" على
   .وراحة رمحة اخللق على
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   الشامي نصوح .د -  )١( األزمات مواجهة في الربانيين العلماء منهج
 يف األّمة سفينة يقودون وكيف وأصعبها، الظّروف أعقد يف احلكماء العلماء يتصّرف كيف يتبّني  أن يريد عاقل لكلّ  الكلمات هذه أكتب
 ذاك ولكّنه ومبدئه، حّقه سبيل يف ليقتل روحه يقدم الذي هو ليس األبطال أعظم أنّ  الناس ليعلم وأكتبها .. األمان برّ  إىل ليخرجوها احملن
 خيرج أن يستطيع الذي ذاك إنه نعم أمنها، وال أعراضها يف وال فيها يفّرط وال دماءها فيحقن اآلمنة، السبيل بالناس يسلك أن يستطيع الذي
  .اخلسائر بأقلّ  احللّ  مستحيلة شبه املعضالت من الناس

  الرحيم الرمحن اهللا بسم

 الّسلف بقّية من زاهد، حمقق جمدد، جماهد ربّاين عامل مواقف خالل من األزمات، مع التعامل يف الربّاين املنهج على لنتعّرف بنا تعالوا
  .تعاىل اهللا رمحه النورسي سعيد الّزمان بديع إنّه النبّوة، معاين به ليبقي للمتأّخرين تعاىل اهللا اّدخره الصاحل،

 منع كما العريب، باحلرف الكتابة منعت فقد .. تركيا يف املسلمون شهدها حمنة أعنف وعاصر الظروف أحلك يف النورسي األستاذ عاش لقد
 الصالة وحىت بالعربية، األذان من الناس منع بل عشرة، الثانية سنّ  دون هم ملن الكرمي القرآن تعليم الناس على وحظر العربية، الكتب تدريس

 كما وسّلم عليه اهللا صلى حممد سّيدنا على أنزل الذي القرآن قراءة من ومنعوا فيها، القرآن ملعاين الرتكية الرتمجة بقراءة الناس الطغاةُ  ألزم
 وكان النورسي، عاش الظروف هذه يف .. املستبدّ  اجلمهوري والنظام احللفاء بني بتحالف تركيا يف اإلسالم على يُقضى أن خمّططاً  وكان أنزل،
  .الكفر وجه يف اإلميان معركة خيوض أن عليه

 اهللا رمحه )البالوي( بريان سعيد  الشيخ ثورة أّمهها كان املظلم، والكفر الّرهيب االستبداد هذا ضدّ  الشرقية الواليات يف ِعّدة ثورات اندلعت
 تقومون ما إنّ : "فيها جاء رسالة إليه وكتب املشاركة، رفض األستاذ ولكن الثورة، إلمداد نفوذه استغالل النورسي  األستاذ من طلب وقد ..
 بل األلوف مئات دينها سبيل يف وضّحت اإلسالم راية رفعت قد الرتكية فاألمة .. نتيجة أية حتّقق وال أخيه، لقتل األخ تدفع ثورة، من به

 ال أيضاً  وأنا .. لإلسالم املضّحية البطلة األّمة أحفاد على الّسيف ُيستلّ  ال لذا األولياء، ماليني تربيتها عن فضالً  الشهداء؛ من املاليني
  ."عليهم أستّله

 األستاذ وبني بينه كان وقد )ُكردستان( األناضول شرق واليات إحدى )وان( منطقة يف َحيَدران، عشرية شيخ وهو - باشا حسني كان
 حكومة فرفعته فادحة؛ خسائر وكّبدهم الّروس جهاد يف حسناً  بالء أبلى بطالً، جماهداً  العلم، ألهل معظّماً  - أخروية أخوة عقد النورسي
 مغزى ذو حوار األستاذ وبني بينه ودار النورسي، األستاذ لزيارة مرّة هذا باشا حسني جاء .. اللواء أمري أي )مرياالي( رتبة إىل والّرتّقي االّحتاد
 ال :له وقال إخراجهم، رفض األستاذ ولكن هام، أمرٍ  يف يستشريه حىت التالميذ من عنده من خيرج أن األستاذ من باشا حسني طلب عميق،
  .عندك ما قل .. يفارقوين ال كياين، من جزءٌ  فهؤالء .. ميكن

 ملَ  :قائالً  له، يأذن أن األستاذ فرفض .. مستعّدون فنحن )بريان سعيد الشيخ مع( بالعصيان يل تأذن أن أرجو سّيدي، :باشا حسني له قال
  .املسلمني دماء سُرتاق بل .. غريمها ذنب فما ذنب؛ وعمرو لزيد كان إن بالعصيان؟ تقومون

 وذرارينا، أموالنا وأبادوا وقتلونا الّروس أهلَكنا لقد :فقال املرّ  اخليار هذا إىل أجلأم اليت والّضرورة اخلروج، مسوغات لألستاذ باشا حسني قّدم
 املشاة فجنودنا بالعصيان، لنا فأذنْ  .للهتك معرضاً  وشرفنا مهدداً، ديننا أصبح اآلن ولكن .. أحد ميّسه أن دون ُمصاناً  شرفنا ظلّ  بينما

  .االستعداد أُهبة على والفرسان
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 الّشعر من بيتاً  ولني لطف بكلّ  له وقال رأسه األستاذ رفع التفكري، يف ومستغرق مطرق واألستاذ املؤملة، واحلوادث األمر أوضح أن وبعد
 من يرجع من منهم( :هي البيت هذا وترمجة الكردية، بالّلغة أشعر َمن أعظم أنّه يقال اهللا، رمحه اجلزري أمحد الشيخ هو كبري، صويف لشاعر
  .منهم وال منكم لست فأنا :له قال مثّ  ..)هؤالء من وال هؤالء من فلست أنا أّما فيتهود، اليهود معبد إىل يعود من ومن الكنيسة، طريق

  .العصيان عن فتخّلى الباشا؛ جنب سيقولون، عشرييت إىل ُعْدت فلو ّمهيت، وضّعفتَ  عزمييت أوهْنتَ  لقد :باشا حسني له قال

 ال :مرّات ثالث األستاذ عليه كّرر األستاذ، الباشا استودع وعندما ..الّدم أراق يقولوا وال وخاف، جنب :وليقولوا .نعم :حبزم األستاذ قال
 الشرعية الشروط كانت فقد مشروعاً، كان أيضاً  باشاً  حسني طلب وأنّ  مشروعاً، جهاداً  كانت بريان سعيد الشيخ ثورة أنّ  يالحظ       ·  ".وان منطقة يف حادثة أيّة حتدث مل لذا قّواته، وفّرق عشريته إىل باشا حسني وعاد .الّدم ترق ال .. الّدم تُرِقْ  ال ..باشا يا الدم تُرِق

  :يأيت ملا متحّققة، للخروج

  .البواح بالكفر تلّبسوا املقرّبة حاشيته من حوله وَمن احلاكم أنّ   -١

 الذي اخلطر من رأوه ما أنّ  ذلك .. دنيوي غرض أي وليس الّدين، على الغرية كان شاكلتهما على ومن الّرجلني عند اخلروج دافع أنّ   -٢
  .العيش لقمة حىت بل احلرية، حىت آخر، شيء كلّ  أنساهم - عندهم وأغاله شيء أمسى هو الذي – دينهم يتهّدد

 بصالحهما معروفني كانا باشا وحسني سعيد فالشيخ وموثوقني، بأعيام، معروفني اجلهاد قيادة تبّنوا الذين كان فقد القيادة، توفّر  -٣
  .وصدقهما

  .معاً؟ والّدنيا الدين ملصلحة وحمققاً  صواباً، كان املواقف وأيّ  ..!الّرجلني؟ من أيّاً  يدعم ومل الّسليب، املوقف هذا النورسي األستاذ اّختذ فلماذا

  :بالّتحليل ونتناوهلا عباراته بعض نقتطع املوقف هذا اّختاذه أسباب ملعرفة

 إذا هو، الكالم هذا معىن .."المسلمين دماء سُتراق بل .. غيرهما ذنب فما ذنب؛ وعمرو لزيد كان إن بالعصيان؟ تقومون لمَ " -١
 الّدين، معاداة يف شاكلته على هم ممّن حفنة معه وكان وأهله، وشعائره للّدين مبعاداته جماهراً  مستبّداً  حاكماً  أتاتورك كمال مصطفى كان
 يصنعه مبا راضني ليسوا وهم اإللزامية، اخلدمة أداء على جمربون إّم إمرته، حتت الذي اجليش ذنب فما والفظائع، اجلرائم يرتكبون وكانوا
 يكون وكيف .. قتلهم جيُِز ومل الظّلمة، أعوان اجلنود هؤالء يسم  مل النورسي األستاذ أنّ  الحظ ..! حيلتهم؟ ما ولكن ارمون، قادم
 مل إن ذنبه ما ولكن تواىن، ملا سلطام من يتحرر أن استطاع ولو لسلكه، آمن لفرار سبيالً  وجد لو وهو الظلمة، أعوان من منهم الواحد

  .حيلة جيد

 .. بريان سعيد الشهيد للشيخ النورسي األستاذ قاله ما هذا "نتيجة أية تحّقق وال أخيه، لقتل األخ تدفع ثورة، من به تقومون ما إنّ " -٢
 تريدون الذي الّنظامي اجليش ألنّ  فيه؛ نفاق ال إميان ومعسكر فيه، إميان ال كفر معسكر متمايزين، معسكرين بني ليست املعركة إنّ  أجل
  .!أخاه؟ األخ يقتل فقد أخرى، بالد من وليسوا وإخواننا، أوالدنا هم إّمنا تقاتلوه أن

  .النورسي؟ األستاذ يقوله الذي النظري الكالم هلذا مطابقاً  مصداقاً  سورية يف اليوم وضعنا أليس ..!! نتيجة أية حيّقق ال أنّه كما

 الذي البواح الكفر درجة إىل يصل مل األمر ولكن الدين، أهل على وخباّصة سوريا، يف الناس على كبري تضييق هناك كان أنّه يُنكر ال نعم
 وترّمل األمهات، عشرات وتثكل أسرة، مئة فيه تنكب ميرّ  يوم كلّ  أليس .. احلاكم؟ وجه يف قيامنا من جنيناه الذي فما .. التأويل حيتمل ال

 أكثر حساب يف يدخل ال وهو – هذا من وأمرّ  أدهى هو وما ..! بأيدينا؟ أليس َمن؟، بأيدي .. األطفال مئات وييّتم النساء، عشرات
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 القتل يستحّقون ال الذين أولئك يقتلون الذين من العشرات ويوّجه األبرياء، لقتل تعاىل اهللا سخط من املزيد ينزل يوم كلّ  أنّه – اليوم الناس
 ما .. جهّنم يف أبنائنا من ألفواج أماكن حتجز ميرّ  يوم كل .أجل األليم، العذاب من هلم أعدّ  وما وغضبه تعاىل اهللا لعنة ليلقوا جهّنم؛ إىل

 إّا أجل ..!! هزمية أعظم هو فيها نصرٍ  أعظم معركة، خوض إىل نلجئهم حىت - املسلمني وأبناء مسلمون وهم – اجليش هذا أفراد ذنب
 فيقتلهم الظاملني؛ قادم أوامر تنفيذ عن ميتنعوا أن إّما فهم مّر؛ أحالمها خيارين بني النظامي اجليش أفراد اخلاسرة، الّصعبة اخليارات معركة

 :تعاىل اهللا قول طائلة حتت فيقعوا والكرامة، احلرية يف حبقهم املطالبة أجل من الثائرين املسلمني فيقتلوا ألوامرهم يستجيبوا أن وإّما قادم،
 حىت هؤالء ذنب ما ..٩٣النساء} َعِظيماً  َعَذاباً  لَهُ  َوأََعد  َوَلَعَنهُ  َعَلْيهِ  الّلهُ  َوَغِضبَ  ِفيَها َخاِلداً  َجَهنمُ  َفَجَزآُؤهُ  متَـَعمداً  ُمْؤِمناً  يـَْقُتلْ  َوَمن{

  .!اخليارين؟ هذين بني يوضعوا

 السبب، حنن ألسنا ذنبنا، الّذنب أن نعلم أال ولكن .. ظلمه؟ على الظامل يعينون وملاذا الناس، يقتلون ملاذا ذنبهم، هذا إنّ  :البعض سيقول
 اإلنسان يعتدي أن معىن ما لعلموا والتقوى، العلم مباء فيهم بذرته وسقينا اإلميان فيهم وزرعنا تعاىل، اهللا من اخلوف على أوالدنا ربينا لو إنّنا
 ِمزَقاً  يقّطع أن منهم الواحد ولفّضل أحد، على أحد اعتدى ملا وإذن تعاىل، اهللا عند الكرامة من لإلنسان ما ولعلموا اإلنسان، أخيه على
 َمن" :وسّلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قول أوالدنا مسع هل بدمه، يده تتلّطخ أن عن فضالً  بريء، قتل على - بالكالم ولو - يعني أن على
 عاش هل .. اهللا رمحة من يائس أي "اهللا رمحة من آيسٌ  عينيه بني مكتوبٌ  القيامة يوم جاء كلمة؛ بشطر ولو مسلم امرئ قتل على أعان

 الذي أليس "اجلنة عليه وحّرم النار له اهللا أوجب فقد بيمينه مسلم امرئ حقّ  اقتطع من" :وسّلم عليه اهللا صّلى اهللا رسول قول مع أوالدنا
 من أفواج قدر كان إذا .. تُرتكب؟ واليت ارتكبت اليت الفظائع كلّ  رغم يتصاحلوا؛ أن إىل مجيعاً  الناس دعا إذا معذوراً  املعاين هذه يفهم
  .فيها الّدخول من ومننعهم فنرمحهم بعد، يتوّرطوا مل من على نشفق أفال جهّنم، نار يف الفتنة م زّجت  أن الناس

 باالنفراج وحيلمون الّنصر، بقرب ويستبشرون أناس بذلك يفرح .. حلب ويف دمشق داخل يف االشتباكات بدأت أيام منذ .. النتيجة؟ ما مثّ 
 ال – املرّجح من بل املمكن، من أليس تقع، أن ميكن اليت املآسي عن يتغافلون ولكنهم األزمة، خاليا من أفراد قتل بعد خصوصاً  القريب،

 من أفظع جمازر فيهما يتكّرر وأن درعا، أو الزور دير أو إدلب أو محص أو التلبيسة أو الّرسنت إىل أيضاً  وحلب دمشق تتحّول أن – اهللا مسح
 دكانه على تسّلط الذي التاجر بذلك يذّكر هذا أليس .. البلد من يبقى الذي فما سقط؛ النظام أن هب .. وغريمها؟ والرتميسة احلولة جمزرة

 :فقال دعابة، صاحب ظريفاً  كان أنّه ويبدو فيها، ما كلّ  على فأتى دّكانه الطوفان اجتاح أن كان مثّ  وأزعجوه، ببضاعته فعبثوا الفئران
 ويصبح قّوته، وتذهب البلد يدّمر أن بعد ماذا .. عاقل إنسان أيّ  أو صديقاً  يسرّ  أفهذا ..!للفئران تبقَ  مل الّصولة تلك أن هللا احلمد

 رأسهم وعلى – القوم إنّ  جراحاتنا؟، نضمد يرتكوننا هل بل والّدميقراطية؟، باحلرية الغربّيون علينا ينعم هل اجلراح، أثخنته الذي كاجلسد
 إن يقولون فتارة الكيماوية، األسلحة وهي ذريعته، خيتلقون هم وها الّتدّخل، حلظة ينتظرون - حلساا اليوم بلدنا دم اليت إسرائيل سّيدم
 وتارة إرهابية، عصابات أيدي يف الكيماوية األسلحة هذه لوقوع تفادياً  تتدّخل قد الغربية الّدول فإن سورية؛ على السيطرة فقد إذا النظام
 إال هي وما .. البلدان هذه وسلم أمن على خطر ذلك وأنّ  أخرى، أماكن إىل أماكنها من الكيماوية األسلحة بنقل يقوم النظام إن يقولون

  .وقانوين عقالين بغطاء ولكن االستعمار، باسم ليس سيكون، الذي للتدّخل مقدمات

 العلماء حيرص هكذا ."الّدم ترق ال .. الّدم تُِرقْ  ال ..باشا يا الدم ُتِرق ال ..الّدم أراق يقولوا وال وخاف، جبن :وليقولوا .نعم" -٣
 بدماء فكيف بريء، دم ذلك بسبب سرياق كان إذا الكافر؛ قتال يف املشاركة عن ميتنعوا أن غرابة فال لذا الّدماء، حقن على الرّبّانّيون
 باّام يبالون وال .. للقتل تقليل فيه كان إذا األبرياء؛ يقتل الذي اجلائر للحاكم برفق النصيحة يوّجهوا أن يف كذلك غرابة وال ..األلوف؟

  ".اْلُمْصِلحِ  ِمنَ  اْلُمْفِسدَ  يـَْعَلمُ  َوالّلهُ : "تعاىل قوله يرّدد حاهلم ولسان النظام، ومبساندة باجلنب هلم الناس

 احلكم ضدّ  املعركة يف والّدخول للعصيان املتأّهبني قومه إىل رجع وحني يده، قّبل النورسي األستاذ ودّع حني باشا حسني أنّ  يالحظ -٤
 من أنّه وال السلطان، فقهاء من بأنه اتِهم وال أحد، يخّونه ولم رؤوسهم، فوق ووضعوه بقلوبهم، تلقوه األستاذ كالم وأبلغهم الكافر،
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 الصادق فيها يكتب التي الفيسبوك، وصفحات اإلنترنت لديهم يكن لم أنّه الناس أولئك حظ حسن من إنّ  .. الظلمة أعوان
 على يتمّردون كانوا وال فوضوّيني، آنذاك الناس يكن مل أجل ،وتقوده الشارع تحّرك التي هي وصارت والمفسد، والمصلح والكاذب،
 باحلياة، واخلربة التجربة تعوزهم صغار شباب بأيدي تكن مل األمور أن كما حيام، طوال الصدق منهم عرفوا الذين وحكمائهم علمائهم
  .العواطف فيهم وتتحّكم

 دعوته وبفضل الّدماء، من أنهار النورسي بموقف حقنت فقد مّنا، سبيالً  أهدى كانوا تبعه ومن النورسي األستاذ أنّ  الواقع أثبت لقد
  .تعالى اهللا بإذن رجعة غير إلى الجائرون أعداؤه وذهب طريّاً، غّضاً  تركيا في اإلسالم بقي الهادئة العلمية

 تلك علينا استعصت وهل... واملناوأة اخلروج سبيل من أجدى - وعراً  كان مهما – املناصحة سبيل يكن أمل :هنا نفسه يفرض وسؤال
  .واملناوأة اخلروج من بدالً  سبيلها وسلوك منهجها على متفقني الناصحون وكان إخالص، عن صادرة املناصحة كانت إذا سيما ال ؟ السبل

 ويوصل األمة دماء به تصان الذي الطريق هو هذا أليس ولكن ظالمًا، نراه ومن المخالف عمر في إطالة المنهج هذا البعض يعدّ  قد
  )وسلم عليه اهللا صلى النبي قال كما – تستعجلون ولكنكم( .الهدف إلى -صبر طول مع  ولو-

   .جميب مسيع إنه ا يراد الذي اخلطر مزالق من ويصوا رشدها األمة يلهم أن اهللا نسأل
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 .د -سنة؟  مائتي الهند في اإلسالم دولة سقوط تأّخر كيف -  )٢( األزمات مواجهة في الّربّانّيين العلماء منهج
  الشامي نصوح

  الّرحيم الّرمحن اهللا بسم

  .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سّيدنا على والسالم والصالة العاملني، ربّ  هللا احلمد

 هـ،٩٢ سنة اهلند بالد املسلمون فتح فقد .. اإلسالمي التاريخ ثلث يشّكل اهلند يف املسلمني تاريخ إنّ " :اهللا رمحه الطنطاوي علي يقول
  ".هـ١٢٤٧ سنة إىل إسالمية اهلند واستمرت

 سبب وكان دينها، من تنسلخ أن اهلند أوشكت فقد اهلند؛ يف واملسلمني اإلسالم تاريخ يف جّداً  وعصيبة دقيقة فرتة قّصةَ  حيكي املقال وهذا
 اهلند تاريخ عرفه ملك أكرب هو هذا "أكرب"و - اهلند يف املغولية احلكومة مؤسس بابر بن مهايون بن أكرب الّدين جالل املغويل امللك أن ذلك

 ثائرته تثور كانت وأنّه ،"حممد" اسم يسمع أن يطيق ال كان أنّه يُروى حىت شديداً، عداءً  واملسلمني اإلسالم وعادى ارتد مث مسلماً  كان -
 أن بالطه رجال على وحّرم يُقتل، فإنّه بقرةً  يذبح من كل بأنّ  الشديدة أوامره أصدر كما واخلمر، اخلنزير وأباح الكرمي، االسم هذا مسع إذا

  .وأمحد حممداً  أوالدهم يسّموا

 ذلك اإلسالمية، أّمتنا تاريخ يف اإلصالح رجال أعظم من يعدّ  عظيماً، ربّانيّاً  رجالً  الفتنة هذه ملواجهة تعاىل اهللا قيض الّدقيقة الفرتة هذه يف
 الثاين، األلف ّجمدد وهو الربّاين، باإلمام املعروف ،)هـ١٠٣٤ - ٩٧١( الّسرهندي الفاروقي األحد عبد بن أمحد اجلليل اإلمام هو الّرجل
  .النقشبندية الطريقة سلسلة سادات ومن التصّوف، أئّمة كبار من وهو

 الندوي احلسن أبو السّيد يقول .. والّشرك الكفر شعائر وعّظم لإلسالم، ومبعاداته برّدته وجاهر اإلسالم عن "أكرب" امللك ارتّدّ  لقد أجل
 لإلسالم معارضة وأكثر لإلسالم، عناداً  أكثر يكون اإلسالم عن يرتدّ  الذي إنّ  :واختبار جتربة عن - اإلخوان أيها - لكم أقول" :اهللا رمحه

 البالد بعض يف اليوم تشهدونه الذي وهذا يهوداً، أو كانوا مسيحّيني ديانة، كل أتباع ومن باإلسالم، عهد هلم ليس الذين من واملسلمني
 أو أجنيب لتأثري وأبغضوه  اإلسالم كرهوا مثّ  مسلمة، بيئة ويف مسلم بيت يف ونشؤوا اإلسالم يف ُوِلدوا الذين حيكمها اليت واإلسالمية، العربية
  ".واملسيحّيني واوس اهلنادك من لإلسالم عناداً  أشدّ  دائماً  فهم فلسفة، أو ثقافة بفعل

  .المحنة؟ هذه عنه اهللا رضي الّسرهندي اإلمام واجه فكيف اإلسالمي، وجودها يف مهّددة اإلسالمية، اهلند أصبحت وهكذا

 له يسلمون اجلميع كان فقد اهلند، يف عاّمة املسلمني عند بالقبول حيظى الّسرهندي اإلمام كان :الفتنة مواجهة في السرهندي اإلمام
 .. واملسلمني اإلسالم على والّتحرق الّدنيا، يف والّزهد باالستقامة هلم املشهود التقوى أئّمة من الغزير علمه مع وكان العلم، يف القدم برسوخ
 وتلّبس اإلسالم عن ارتدّ  الذي الملك هذا ضدّ  الجهاد لخوض المسلمين، من الماليين ليهبّ  كافية منه واحدة كلمة كانت لقد

 والوالية، العلم يف الرّاسخة القدم ذو وهو - الربّاين اإلمام ألنّ  اخلاسرة، املعركة هذه يف املسلمني يزجّ  أن يشأ مل اإلمام ولكن ،البواح بالكفر
 هذا على تترّتب قد التي والمفاسد المصالح بين نوازن أن يأمرنا الشرع أنّ  يعلم كان - األحكام ودقائق التشريع بأسرار والعارف
 على يوافق فلم االنتحار، يعين اخلروج أن رأى بل كارثية، وستكون جّداً، عظيمة ستكون اخلروج عن تنجم اليت املفسدة أنّ  فرأى ،الخروج

 سيخلفون وأنّهم عليها، سيستولون الهنادك أنّ  ذلك فمعنى ضعفت؛ إذا الحكومة هذه ألنّ  بالسيف؛ واحلكومة امللك يعارض أن
 على فاقتصر والعسكرية، املادية املسلمني شوكة تضعف أالّ  السياسة من وكان احلكمة ومن االحتياط من فكان ،الهند حكم في المسلمين

  .واحلكمة الرّفق على واقتصر الّدعوة،
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 ،وثقة وكرامة حّباً  لرأيه الهند في المسلمين جميع فانقاد الكافر؛ الحاكم وجه في القيام عن الناس السرهندي اإلمام نهى لقد .نعم
 العزيز الكتاب من تعاليمهم يتلّقون آنذاك المسلمون كان لقد .. عليهم به أشار الذي للرّأي خضوعهم يف -  للحظة ولو - ترّددوا وما

 وحتليالت األخبار نشرات وال الفضائيات، املوّجه يكن ومل ،وآمالهم وتطّلعاتهم ألفكارهم الموّجهين هما كانا إذ المطّهرة، والسنة
 الطاحل من فيه يكتب الذي الصاحل تتبّني  ال الذي اهول، وشبابه الفيسبوك وليس الربّانّيني، علماءهم كانوا قادم أنّ  كما السياسّيني،

 يتكّشف ال ما احلقائق من له ويتكّشف تعاىل، اهللا عن الفهم حيسن الربّاين العامل أن يعلمون املسلمون كان لقد نعم الفساد، يبغي الذي
 الذي من )فـُْرقَاناً  لُكمْ  َجيَْعل الّلهَ  تـَتـُقواْ  إَن آَمُنواْ  الِذينَ  أَيـَها يِا( :تعاىل وقوله )الّلهُ  َويـَُعلُمُكمُ  الّلهَ  َواتـُقواْ ( :تعاىل قوله معىن يفهمون وكانوا لغريه،
  .اإلمام؟ صنعه الذي فما ..!الرّأي؟ يف الّسرهندي اإلمام يزاحم مث الرّبّاين الكالم ذا يؤمن

 وتشتعل عذوبة، تسيل اليت البليغة الّرسائل إليهم يكتب واألمراء، البالط برجال اّتصال له كان ولكن احلكم، مركز عن منعزالً  اإلمام كان
 ،اإليمانية غيرتهم فيهم يثير كان لقد .. اإلسالمية املكتبة يف واإلصالحية الدعوية الرسائل أقوى من تعترب واليت واحد، وقت يف ناراً 

 ال وامللك عارضة، واحلياة مسلم، أنت" :منهم للواحد فيقول الّرتاب، عنها فيزيل الّرماد، حتت مدفونة كانت اليت اإلميان مجرة فيهم ويلهب
 استطاع حتى األيام، مرّ  على دأبه كان هذا "بالدك يف اهللا واّتق أّمتك، يف اهللا واّتق نفسك، يف اهللا اّتق يدوم، ال احلكم وهذا دائماً، يعيش
  .والوزراء األمراء من كبيراً  عدداً  إليه يجرّ  أن

 إليه، فذهب لزيارته السرهندي اإلمام جهانكري طلب .. أبيه من حاالً  أحسن وكان "جهانكير" ابنه فخلفه أيامه، وانتهت "أكبر" مات
ا
ّ
 نظرَ  - اهللا خيافون ال ممّن -  الدنيا أبناء بعض فلفت السلطان، على الوافدون ا يلتزم كان اليت والتقاليد باآلداب يأت مل عليه دخل ومل

 متقّيداً  أزل مل إّنين" :فقال السبب، عن السلطان فسأله للملوك، املعتادة بالتحّية يأت ومل عليه، الدخول أدب يراع مل اإلمام أنّ  إىل السلطانِ 
!! "لي اسُجدْ " :وقال السلطان فغضب ،"اآلداب هذه غري أعرف وال وسلم، عليه اهللا صلى ورسوله اهللا إليها دعا اليت واألحكام باآلداب

 ثار هل كان؟ الذي فما .. فسجنه غضبه وزاد السلطان فتغّيظ ،"أبداً  لغيره أسجد ولن قّط، اهللا لغير سجدت ما" :اإلمام فقال ..
 بل يسكت، ومل يستسلم مل أنّه بيد ...أكبر لغاية االبتالء هذا على صبر ولكّنه ال، .الحاكم؟ هذا على الثورة إلى الناس ودعا الشيخ

 له سجنه فكان تعاىل، اهللا إىل للّدعوة ولكن أصًال، احلاكم يذكر يكن مل بل احلاكم، وجه يف للقيام ليس للّدعوة، ساحة الّسجن من اّختذ
 أولئك يف واإلرشاد والدعوة واالجتهاد اجلدّ  ساعد عن مصر كسجني الّسجني هذا فشّمر باطن، وإشراق روح ومسوّ  نفس زكاءَ  زادته خلوةً 

رٌ  متَـَفرُقونَ  أَأَْربَابٌ  السْجنِ  َصاِحَيبِ  يَا( :صوته بأعلى السجن جدران وراء ونادى معه، كانوا الذين املسجونني،  ممّا )اْلَقهارُ  اْلَواِحدُ  الّلهُ  أَمِ  َخيـْ
 ،المسلمين من اآلالف حال وصلح المسلمين، غير من اآلالف يديه على فأسلم اخلارج، يف صداه وُمسع السجن، أركان له اهتزت
 الخنزير فحّرم أبيه، مفاسد من كثيراً  فأزال نفسه؛ جهانكير الملك بها تأثّر أن هذه دعوته ثمرات من وكان .. الوالية درجات يف فرتّقوا

 شاه( ابنه بعده من فخلفه الملك، مات ثم .. اإلسالم شعائر وأظهر الهندوس، وأقصى المسلمين وقّرب البقر، وذبح والخمر،
 على واألمني لعمله املتّمم النجيب، ابنه والّدعوة اإلرشاد يف فخلفه عنه، اهللا رضي اإلمام وتويفّ  ،الخاشع العابد الصالح الّرجل )جهان
 شاه بن )زيب أورنك عاملكري( السلطان تربية يف كبري فضل وله ،)هـ١٠٧٩-١٠٠٧( السرهندي أمحد بن معصوم حممد الشيخ دعوته

 قانوناً  وجعلها "اهلندية الفتاوى" دّون الذي وهو اإلسالم، تاريخ يف بل فقط، اهلند يف ليس املسلمني، ملوك أكرب من يـَُعدّ  الذي جهان،
 يقدر ال والتزامات عوائد وله وشرحها، حديثاً  أربعني ومجع الكرمي، القرآن وحفظ وعناية، بدقّة الشرعية األحكام طّبق الذي وهو للدولة،
 مصريها وربط اهلند بالد يف اإلسالم قواعد وأرسخ احلياة تّيار قلب الّرجل هذا والسالطني، امللوك عن فضالً  والُعّباد؛ العلماء من كثري عليها

  .إسبانيا يف وقع كما املسلمني، وجالء اإلسالم زوال خطر وأزال والّدين وبالعلم باملسلمني

 علمائهم إلى والّدواهي الملّمات في يرجعوا أن ينبغي المسلمين أنّ  هي، نأخذها عبرة وأعظم سبق مّما نقتنصه درس أول إنّ 
 نفسه مع يصدق الذي اإلنسان أن أظنّ  وال ..! الرّبّاين؟ العامل نعرف فكيف خيتلفون، ما كثرياً  العلماء إنّ  يقول قائالً  ولعلّ  .. الّربّانّيين
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 ويسكن المال يجمع أن على قادراً  عالماً  رأيت فإذا الّدنيا، في الّزهد هو -  العلم بعد -  معيار أول إنّ  الرّبّاين، العامل هذا خيطئ
 الّزاهد العالم هذا رأيت وإذا .. ربّاني عالم أنّه فاعلم كّله؛ ذلك عن يعرض ثم الفارهة، السيارات ويركب المزارع ويمتلك القصور
 تّتهمه فال وجهه؛ في يثور وال ولين، برفق الحاكم ينصح رأيته وإذا .. ربّاني عالم أنّه فاعلم بشيء منه ينتفع وال للسلطان مخالطاً 
 إىل وّجههما حني السالم عليهما وهارون ملوسى تعاىل اهللا يقل أمل الظلمة، الحكام مع األنبياء طريقة هي هذه ألنّ  السلطان؛ بمماألة
 يّدعي كان وأنّه نساءهم ويستحيي إسرائيل بين أبناء يذبّح كان فرعون أن تعلم وإّنك )َخيَْشى أَوْ  يـََتذَكرُ  لَعلهُ  ليناً  قـَْوالً  َلهُ  فـَُقوَال ( فرعون
 املسلم على املسلم حق من أنّ  اعلم مثّ  .. ربّاين عامل أنّه فاعلم بشعبية؛ يكرتث الو  له الناس مديح إىل يلتفت ال العامل رأيت وإذا .. الرّبوبية

 موقفه فردّ  احلرية، يف بك يزجّ  موقفاً  العامل هذا من رأيت فإذا .. به الظنّ  حيّسن أن - زاهداً  عاملاً  يكون عن فضالً  املسلم، هذا كان أيّاً  -
ْحَكم إىل املتشابه من تراه الذي

ُ
  .الناصع الطويل وتارخيه وصفاته حاله من امل

 أخرب ألنه ؛بشأنه يستفتى الذي البلد أهل من يكون أن بدّ  ال بل ُيستفتى، حتى صالحاً  العالم يكون أن يكفي ال أنّه :الثاني الّدرس
 العامل بل إليهم، يرجع الذين الرّبّانّيني هؤالء من ليس أنّه فاعلم العلماء؛ من فيها مبن يبايل وال ما، بلدٍ  بشأن يتكّلم الذي رأيت فإذا به،

 سورية يف األوضاع عن اهللا حفظه بيه بن اهللا عبد األصويل الفقيه العامل سئل قد .. الصاحلني بلدك علماء إىل يوّجهك الذي هو حّقاً  الرّبّاين
 ال وهم سورية، يف جيري فيما يتكلمون متعاملني أناساً  ترى أّنك مع .. شأا يف يتكّلمون الذين هم سورية علماء أنّ  جوابه فكان مرّات؛
  .حاالً  وال علماً  ال بيه ابن الشيخ كعب يبلغون

 ذوي الشباب إلى نلتفت أن ينبغي فما الّربّانّيين، الحكماء العلماء غير فيه يتكّلم ال أن يجب العام الشأن أنّ  :الثالث الّدرس
 الكلمة قول عن يصّدهم ما والفطنة احلصافة من لديهم وليس وأعراضهم، الناس دماء على حيرصون ال علماء إىل وال الهائجة، العواطف

 لو إّم .. وأخواا الطائفية كلمة حول أحياناً  يدندنون الذين العلماء كهؤالء الناس، رؤوس على ناراً  كلها البلد اشتعال إىل تؤّدي اليت
  .بالكفر يلحق يكاد الظروف هذه يف الكلمات ذه التفّوه أن لعلموا تنّبهوا

 البواح، الكفر على صرب السرهندي اإلمام فإّن األشد، المفسدة لدرء األدنى المفسدة يتحّملوا أن الناس على يجب أنّه :الرابع الّدرس
 هذه مثرة فكان ..اهلندوس إىل اهلند يف اإلسالم دولة تذهب أالّ  أجل من ولكن به، رضاً  ال عليه، يصربوا أن إىل اهلند يف املسلمني ودعا

 يف مغروزاً  خنجراً  إسرائيل أليست اعتربنا، وغريها سورية يف حنن ليتنا .. سنة مائيت اهلند يف اإلسالم دولة عمر امتدّ  أن العالية احلكمة
 سورية بشأن ويتباحثون فيلتقون ينشطون كيف واإلسرائيلّيني األمريكّيني والسياسّيني واالستخبارات القومي األمن مسؤويل نرى أال خاصرتنا،

 ولكن يدومون ال واحلكام البلد، جيش كان اجليش إن .. بأيدينا وبلدنا أنفسنا ودّمرنا دّمرناه بل جيشنا أْكنا وحنن .. األيام هذه يف
 أفراد من كثريون كان بل كثرية، معاصٍ  فيه وشاعت مهّمته، عن كبري حدّ  إىل منحرفاً  األسف مع جيشنا كان لقد نعم يبقى، اجليش
 سّولت أّا لو إسرائيل، مواجهة عن للحظة ليتخّلف كان ما اجليش هذا أنّ  يف يرتاب ال أحداً  ولكن منها، وأكثر الكبائر ميارسون اجليش

  .حتاربنا أن نفسها هلا

 عليه يعّول الذي إن بل الصالح، لجلب السلطوي الهرم رأس تغيير على جّله أو كّله تعويلنا يكون أن ينبغي ما أنه :الخامس الدرس
 إىل باهتمامه يتجه مل السرهندي اإلمام أن الحظنا فقد الصاحلة، اإلسالمية الرتبية خالل من المجتمع، في الناس حال صالح هو أكثر

 األكثرية، مع تسري اإلنسانية اتمعات يف اهللا سّنة أنّ  يعلم كان - عنه اهللا رضي - ألنّه تعاىل، اهللا إىل ليهديهم الناس إىل توّجه بل احلاكم،
 بتغيري احلال يصلح أن هيهات فهيهات فاسدة األكثرية كانت وإذا احلاكم، فيه مبا مرافقه، بسائر اتمع صلح األكثرية صلحت فإذا

 ..)اخلبث كثر إذا نعم( :الصاحلون وفينا ألك سألته حني عنها اهللا رضي سلمة ألمّ  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سّيدنا يقل أمل احلاكم،
 نسبة كانت وكم الصاحلني، واملسؤولني املوظّفني نسبة كانت وكم بالدنا، يف األمناء الباعة نسبة كانت كم .. أنفسنا مع صادقني لنكن
 أناس سيقول حماكمنا؟ يف الّدعوات عدد وكم املتخاصمني عدد كان وكم الّرحم، صلة كانت وكيف أمواهلم، يف تعاىل اهللا حقّ  يؤّدون الذين
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 اخلطيئة من األكرب القسط أليس ولكن الّصّحة، من شيء فيه األمر هذا أن هب الناس؟ أفسدَ  وهو الفاسد هو ألنه احلاكم، ذنب ذلك كل 
 علماء من كبري عامل قال لقد .. للفساد ا يستهان ال قابلية فيهم كان الناس أن احلقّ  بل له، استجابت اليت الغفرية اجلماهري هذه على
 أن األشكال من بشكل يستطيع لن ولكنه ثيابك، من وجيّردك مالك، يسلبو  فيقتلك منك يتمّكن قد العدو إنّ " :يوماً  الصادقني الشام
 كان ببعض بعضنا ووشاية لبعض بعضنا غش  فهل اجلليل، العامل هذا قال ما وحق  .. "أخيك وبني بينك ما عالقة فيفسد قلبك إىل يصل

  .حنن؟ بسببنا أم احلاكم، بسبب

  

 اليت لألدواء احلقيقية األسباب إىل فلنرجع ربّنا؛ مع عالقتنا وضعف تربيتنا ورداءة أنفسنا فساد هو حالنا فساد سبب أن علمنا فإذا وبعد،
  .عنها النامجة بالعوارض االنشغال من أوىل ا االنشغال فإنّ  فلنعاجلها، جمتمعنا، منها يعاين

 هداية دون حيول جدار وإقامة الدماء سفك من بدالً  بالدنا، يف أزمتنا معاجلة به نستطيع ما السرهندي اإلمام منهج من أخذنا أننا لو حبذا
  .)َكِثرياً  َخْرياً  أُوِيتَ  فـََقدْ  احلِْْكَمةَ  يـُْؤتَ  َوَمن( .والرتاجع اخلسائر سوى منها جنن مل اليت الكراهية مشاعر وإثارة العصبية بدافع اآلخرين
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  اهللا حفظه الحدادي يحي بن علي :الشيخ -التاريخ  من عبرة
 يف املشرق، يف مشسهم أفول بعد المغرب في أمية بني أمراء ثالث والية ففي تاريخها أما األندلس، أرض في وقعت العربة هذه أحداث

   .هـ٢٠٢ سنة يف وذلك الربضي هشام بن احلكم والية

 وأظهر )اَحلَكم( سرية احنرفت مث العلماء، بزي يتزيا ممن آالف أربعة بقرطبة كان حىت العلم إىل زمانه يف املنتسبون كثر فقد العبرة، خبر أما
 وموعظته األمري نصح يف جهودهم العلماء يبذل أن الشرعية النصوص صريح هو الذي الشرعي احلكم مقتضى كان .والفجور الفسوق

 بني األمري معايب ذكر عن والسكوت الطاقة، حسب املنكر عن والنهي باملعروف باألمر وقيامهم دينهم، الناس بتعليم االشتغال مع سراً،
   .ذلك غري حصل الذي ولكن الفنت، أسباب عن والبعد الدماء، وحقن الوالية، وبقاء الكلمة، اجتماع ملصلحة رعاية واخلاصة؛ العامة

 حين نبيه لسان على به قضى الذي الحكيم العليم اهللا بحكم يضبطوها ولم اهللا لحرمات والغضب الدينية، العاطفة عليهم غلبت
 رواه )طاعة من يداً  ينزعن وال اهللا معصية من يأيت ما فليكره اهللا معصية من شيئاً  يأيت فرآه وال عليه ويل من أال( :وسلم عليه اهللا صلى قال

 )جاهلية ميتة مات إال فمات شرباً  اجلماعة فارق من فإنه فليصرب، يكرهه شيئاً  أمريه من رأى من( :وسلم عليه اهللا صلى قال وحني .مسلم
 بلغ أن اهللا وقدر لقتاله، الجيوش جيشوا ثم ليخلعوه، وائتمروا طاعة، من يداً  نزعوا بل صبروا، ما يكرهون ما رأوا ملا لكنهم .عليه متفق
 وتأهبت العامة فهاجت .صلبهم ثم أعناقهم، ضرب وسبعين، سبعة العلماء من فقتل منهم، قدر من على فقبض خبرهم، األمير

 الرجل فقتل الرعية من رجل مع األمري موايل أحد اختلف حني الشرارة واتقدت الفتنة، نريان لتشتعل شرارة إال ينقصها يعد ومل ..للخروج
 جيش والتقاهم هاربني، فولوا فهزمهم الصفان والتقى جنوده، فجمع )احلكم( األندلس أمري فعلم .واقتتلوا طائفتني، الناس وحتزب األمري موىل
 قرطبة من خيرجوا أن على عنهم فعفا .العفو وطلبوا وأذعنوا، الطاعة، أعلنوا عندها ألفاً، أربعني منهم قتل حىت فيهم فأثخن خلفهم من األمري
   .باهللا إال قوة وال حول وال وآثارهم، ومساجدهم، ديارهم، هدم مث ... ففعلوا

 منها، تشريدهم بعد الربض أهل من ألوف نزهلا حيث )طليطلة( مدينة في آخر فصل للمأساة كان بل الحد هذا عند المحنة تنته ولم
 فكاد )عمروس( له يقال الفاتكني الدهاة أحد )احلكم( عليهم فوّىل  وخيرجوم عليهم يثبون كانوا بل األمراء ظلم على يصبرون ال وكانوا

  ..رجل آالف خمسة أعيانهم من قتل حتى هلم

 الديار، ودمرت القلوب، واختلفت الدماء، وسفكت األمن، فيها اضطرب الجور، والة على الخروج وقائع من واحدة واقعة هذه
 بعيد غري وقت يف ،الموعود األجل جاءه حتى اإلمارة كرسي على األمير بقي كله ذلك وبعد األخيار، من كثير وقتل األلوف، وتشرد

 فاجر من يسرتاح أو بر يسرتيح حىت وأتباعهم العلماء صرب فلو قريب، األمر كان فقط، سنني أربع وبينها موته بني كان بل الفتنة زمن عن
   .مفعوالً  كان أمراً  اهللا ليقضي ولكن واملسلمني، ولإلسالم وله، هلم خرياً  لكان

 فنتج والتهم على الصالحين من خرج من خرج حين بها عهد قريبوا وهم المآسي من قبلهم حصل بما يتعظوا لم كيف أتساءل إني
 ظلمه، من ضجوا حني يوسف بن احلجاج مع للقرّاء حصل مبا يتعظوا مل كيف .!!ينقمون كانوا ما أضعاف أضعاف والفساد الشر من

 ختسر مل ولو اهللا، إال يعلمه ال ما الدماء من بسببها سفك وخيمة، جد وخيمة العاقبة فكانت خرجوا ولكن صربوا فما الدماء، يف وإسرافه
 إال أحد األرض ظهر على وما - مهران بن ميمون قال كما - مات فقد( خسارة ا لكفى جبري بن سعيد إال الفتنة تلك يف اإلسالم أمة
   .املستعان واهللا )علمه إىل حمتاج وهو

 مدى على املسلمني على عظيمة ويالت جرّ  أمرائها من تكره ما رؤية عند بالصرب الرعية وسلم عليه اهللا صلى النيب أمر تضييع جرّ  لقد
 من لكثري يزين يزال ال الشيطان أن إال األئمة على اخلروج شؤم ظهور ومع والفجائع الويالت تلك إحدى الربض وحمنة .الطويل تارخيهم
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 اهللا حكم عند بصاحبه يقف الذي واالنقياد التسليم فأين .يزعمون فيما وشرعه اهللا حمارم على غرية والقالقل الفنت إثارة للدين املتحمسني
 عظة يكونوا ال حىت سلكوا الذي اهللكة طريق تسلك فال قبلها ملن جرى مبا وتعترب تتعظ اليت العقول وأين وسلم؟ عليه اهللا صلى ورسوله
 بأيديهم؟، دماؤهم وسالت قلوم، وتنافرت كلمتهم، واختلفت املسلمني، بالد يف الفوضى سوق قامت إذا املستفيد من .بعدهم؟ ملن وعربة

 أعداء هم املستفيد إن .والرقي؟ والرفعة العزة بأسباب األخذ وعن سبيله، يف اجلهاد وعن اهللا، إىل الدعوة وعن اإلصالح، عن بالفنت وانشغلوا
 بينهم املسلمني بأس صار يوم قرون؛ بعد وذلك وحمنتها، الربض فتنة شهدت اليت نفسها األندلس يف حصل كما واملشركني الكفار من اهللا

مٍ  رَبكَ  َوَما( أرضهم وسلبهم وشردهم، فقتلهم، عليهم فانقض الفرصة العدو فاهتبل شديداً  ْلَعِبيدِ  ِبَظالل(.    
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  الخراط بدر الدين البوطي؟ لألستاذ إال حكمتك يرث ألم حبنكة، حسن شيخ يا أنت أين
 هذا عن شذ وما املعتربين، الشام علماء كل منهج اليوم وهو الفنت يف الصاحل السلف منهج هو تعاىل اهللا رمحه حبنكة حسن الشيخ منهج
  .باهللا إال قوة وال حول وال التجديد دعاة إال منهم املنهج

   :تعاىل اهللا رمحه الرمحن عبد العالمة لولده كتاب من أسوقها نقول وهذه

 اجلماعي، والتظاهر اهلياج على التحريض شأا من الدولة، ضد إثارة كلمات إطالق املندسني بعض أراد خيطب اإلمام الشيخ بينما"
 حملالً  للموقف، ضابط شجاعاً  هادئاً  رصيناً  خطابه يف ومضى األمر، وحسم" أيقظها من اهللا لعن نائمة الفتنة: "وقال اإلمام الوالد فأخرسه
 يف نشرت اليت الفاجرة املقالة وشجب صحفها، يف موقفها تعلن بأن الدولة ويطالب ساكناً، حيركوا بأال اجلماهري يطالب منطقياً، حتليالً 
  ".جمالا إحدى

 حسني الشيخ وقام.. الفتنة وقمع باهلدوء اجلماهري يطالب مغضباً  حمرابه يف الوالد فوقف الدولة ضد للتظاهر املصلني حتريك البعض وأراد"
  ".املثريين املشاغبني إلخراس صائحاً  واشتد الفتنة إثارة بعدم بالناس خيطب خطاب

 أيب لكن للدفاع، محاسة يلتهبون امليدان حي شباب من واملسلحون به حتيط اجلماهري وكانت اإلمام الوالد على للقبض جاؤوا اخلطبة وبعد"
 اجليش أسلحة مقاومة على هلم قدرة ال امليدان حي مسلحي أن علم فقد وعقله، حبكمته األمر إىل ونظر واحدة رصاصة يطلق أن يسمح مل

 ستحل النكبة وأن واسع لتدمري سيتعرض امليدان حي وأن للقضية، يرجى ربح أي دون سيسقطون الضحايا وأن خاسر دفاع الدفاع أن ورأى
 واستسلم البطل ااهد امليدان حي وساكين والنساء الرجال ومحى بنفسه األمر ففدى رعناء، ثورة أو أرعن، بدفاع القيام جراء من بسكانه

  ".األمر أول متنع أن بعد وجل عز اهللا إىل أمره وسلم لالعتقال

 بلهجة األحداث أول يف التظاهر عن ى فقد منه، أكرب كان األمر ولكن هذه احلكمة رسالة يوصل أن جهده حاول راجح كرمي والشيخ
  :صارمة

 ما هدوليه مربيهم أنا عندي اللي!!  أنا مجاعيت من تكون لن أصوات بيصري وإذا صوت، أي أمسع أن أريد ال: لكم أقوهلا كلمة وآخر"
  ".شي بيشتغلوا

  ".ذلك من شيئاً  أريد ال والزعيق، والعياط الصراخ من شيء اخلارج يف كذلك أريد الو "

  :قائالً  معاناته خلص وقد

 اهلادئ التأسيس إىل اليوم املسلمني أحوج وما.. والزلل والتقهقر والفشل، العنت إال ذووها منها جيين ال الغوغائية بأن واثقاً  كان ولقد"
  ".ساحنة فرصاً  املسلمني على الغوغائيون فّوت وكم الثابتة، واخلطى

   !!الشتامون؟ ينتسب مدرسة أي فإىل السلف ملدرسة الوحيد الشجاع الوريث هو البوطي الشيخ



  ٢إصدار     حتذير اهلدي النبوي من الفنت، وسبل النجاة منها

١٦٦ 

 

  األثير البن التاريخ في الكامل - الزبير بن اهللا عبد ومقتل الحكم إلى مروان بن الملك عبد وصول
  :مقدمة

  .منها العرب ألخذ ولكن للتسلية، وال للتندر أذكرها وال آخر، ألنتقد وال شخصاً  أو طرفاً  ألمدح ال أذكرها فإين التاريخ، من قصة ذكرت إذا

على ذلك  بانعقاد إمامة من يصل إىل سدة احلكم بالقوة والغلبة وإن كان فاسقاً، وذكروا األدلةكنت قد نقلت سابقًا إمجاع العلماء 
  .والسبب، فهل هناك أمثلة من التاريخ اإلسالمي تدعم هذه الفكرة؟ يف احلقيقة األمثلة كثرية جداً، وسأنقل إحداها ولعلها األشهر

 بن معاوية موت بعد مكة يف املسلمني خليفة -اهللا عبد أي- كان وقد احلجاج، يد على الزبري بن اهللا عبد الصحايب مقتل خرب هنا سأنقل
 أن بعد وبأصحابه، به ونّكل فقتله احلجاج بقيادة جيشاً  له وأرسل عليه فخرج باخلالفة األحق أنه رأى مروان بن امللك عبد ولكن .يزيد

  !!املشرفة الكعبة من جزء دم إىل أدى مما باملنجنيقات مكة ضرب

 خالفته صححوا الفقهاء ولكن فعله، ما له يربر ال طبعاً  وهذا ،."الزبري ابن قتل حني من امللك عبد خالفة صحت إمنا" :الفقهاء يقول وكما
  .)والغلبة بالقهر اإلمامة انعقاد( حبث يف سابقاً  جاء كما للكلمة، ومجعاً  للدماء حقناً 

  

  )السيوطي بكر أبي بن الرحمن لعبد الخلفاء تاريخ( عنه؟ اهللا رضي الزبير بن اهللا عبد هو من

 املعجمة، اخلاء بضم خبيب أبو وقيل بكر، أبو كنيته األسدي، قصي بن العزى عبد بن أسد بن خويلد بن العوام بن الزبري بن اهللا عبد
 عمة صفية أبيه وأم عنها، اهللا رضي الصديق بكر أبي بنت أسماء وأمه بالجنة، لهم المشهود العشرة أحد وأبوه صحابي ابن صحابي
  .وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول

 فرحاً  بوالدته املسلمون وفرح الهجرة، بعد للمهاجرين ولد مولود أول وهو األوىل، السنة يف وقيل اهلجرة من شهراً  عشرين بعد باملدينة ولد
 أبا وكناه اهللا عبد ومساه الكها بتمرة وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول فحنكه ولد، هلم يولد فال سحرناهم يقولون كانوا اليهود ألن شديداً 
  .وكنيته الصديق جده باسم بكر

 وليلة راكعاً  وليلة الصباح حىت قائماً  يصلي ليلة ليال، ثالث الدهر قسم الشجاعة، عظيم للرحم وصوالً  الصالة طويل قواماً  صواماً  كان
  .الصباح حىت ساجداً 

 وعطاء البناين وثابت سهل بن وعباس مليكة أيب وابن عروة أخوه عنه روى حديثاً، وثالثون ثالثة وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب عن له روي
  .آخرون وخالئق السلماين وعبيدة

  

  )الخلفاء تاريخ( باختصار - ومقتله الزبير بن اهللا عبد خالفة

 له بويع يزيد مات فلما شديداً، وجداً  يزيد عليه فوجد يبايع، مل لكن نفسه إىل يدع ومل مكة إىل وفرّ  معاوية بن ليزيد البيعة أىب ممن كان
 مدته، تطل فلم .يزيد بن معاوية ما بويع فإنه ومصر الشام إال عنه خارجاً  يبق ومل وخراسان، والعراق واليمن احلجاز أهل وأطاعه باخلالفة

 وقد وستني مخس سنة مات أن إىل واستمر مصر مث الشام على فغلب احلكم بن مروان خرج مث .وبايعوه الزبري ابن أهلهما أطاع مات فلما
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 إلى عهده وال الزبير ابن على خارج باغ هو بل المؤمنين أمراء في يعد ال مروان أن الذهبي قاله ما واألصح .امللك عبد ابنه إىل عهد
  .الزبير ابن قتل حين من الملك عبد خالفة صحت وإنما بصحيح، ابنه

 ورمى أشهراً  مبكة فحصره ألفا أربعني يف احلجاج لقتاله فجهز مروان بن الملك عبد تغلب أن إلى خليفة بمكة استمر فإنه الزبير ابن وأما
  .وصلبه وقتله به فظفر احلجاج إىل وتسللوا أصحابه الزبري ابن وخذل .باملنجنيق عليه

  

  )الخلفاء تاريخ( مروان بن الملك عبد خالفة

 وعشرين، ست سنة ولد الوليد، أبو كالب بن قصي بن مناف عبد ابن مشس عبد بن أمية بن العاص أيب بن احلكم بن مروان بن امللك عبد
 أن إلى واالها وما العراق على غلب ثم والشام مصر على متغلباً  وبقي خالفته، تصح فلم الزبير ابن خالفة في أبيه من بعهد بويع
  .األمر له واستوثق يومئذ من خالفته فصحت وسبعين، ثالث سنة الزبير ابن قتل

  

  )األثير البن التاريخ في الكامل( في جاء كما الزبير بن اهللا عبد مقتل تفصيل

 وكان بالعرصة يعسكر وأن املدينة، يدخل ال أن وأمره الشام أهل من آالف ستة يف أنيف بن عروة املدينة إىل بعث بالشام امللك عبد بويع ملا
 بالناس ويصلي يدخل أنيف ابن وكان احلارث فهرب اجلمحي، معمر بن احلارث بن حاطب بن احلارث املدينة على الزبري بن اهللا عبد عامل
   .أحداً  الزبري ابن إليهم يبعث ومل شهراً  فأقام معسكره إىل يعود مث اجلمعة

 وبعث املدينة إىل احلارث عاد مث القرظي، سعد بن الرمحن عبد بعده بالناس يصلي وكان معه ومن هو فعاد إليه بالعود امللك عبد إليه وكتب
 بن الواحد عبد امللك عبد فبعث عمله يف فنزل وفدك خيرب على عامالً  صاحلاً  رجالً  وكان األنصاري الرزقي خالد بن سليمان الزبري ابن

 يف القمقام أبو عليها سريةً  وسريّ  القرى وادي نزل حىت فسار آالف، أربعة يف -أصح وهو- امللك عبد امسه  : وقيل احلكم بن احلارث
 بغري صاحلاً  مسلماً  رجالً  قتلوا  : وقال لقتله مروان بن امللك عبد فاغتم  . معه ومن فقتلوه فأدركوه فطلبوه هرب قد فوجدوه سليمان إىل مخسمئة

   . ذنب

 فارساً  وأربعني فارس ستمئة يف قيس أيب بن بكر أبا جابر فوجه الزهري، عوف بن األسود بن جابر مكانه واستعمل احلارث الزبري ابن وعزل
 فقتلوا رجالً  ثالثون منهم وأسر القمقام أيب أصحاب فازم فقاتلوهم الناس، يعسفون بفدك مقيمني معه ومن القمقام أبا فوجدوا خيرب، إىل

   . أكثرهم أو اخلمسمئة قتل بل  : وقيل .صرباً 

 ظهر إن خلالً  ويسد االنتشار من الزبري ابن عمال ومينع القرى ووادي أيلة بني ينزل أن وأمره عثمان موىل عمرو بن طارق امللك عبد ووجه
   . رجل مئيت من أكثر أصحابه من وأصيب املعركة يف بكر أبو فأصيب فاقتتلوا خيالً  بكر أيب إىل طارق فوجه  . له

 ألفي إليه فوجه املدينة، على عامله ليعينوا فارس ألفي إليه يرسل أن يأمره البصرة على عامله كان أيام القباع إىل كتب قد الزبري ابن وكان
 اخلرب طارقاً  وبلغ املدينة عن البصريون فسار طارق، قتال إىل البصرة جيش يسري أن األسود بن جابر الزبري ابن أمر بكر أبو قتل فلما رجل،
   . أسريهم يستبق ومل جرحيهم على وأجهز مدبرهم طارق وطلب ذريعاً  قتالً  أصحابه وقتل البصريني مقدم فقتل فالتقيا حنوه، فسار
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 عوف بن اهللا عبيد بن طلحة واستعمل جابراً  الزبري ابن وعزل األسود، بن جابر باملدينة الزبري ابن عامل وكان القرى وادي إىل طارق ورجع
   . طارق أخرجه حىت املدينة على يزل فلم سبعني سنة الندى بطلحة يعرف الذي

 اهللا عبد لقتال الشام أهل من آالف ثالثة يف  : وقيل ألفني يف الثقفي يوسف بن احلجاج منها وجه الكوفة، وأتى مصعباً  امللك عبد قتل فلما
   . الزبري بن

   . قتاله وولين إليه فابعثين فسلخته الزبري بن اهللا عبد أخذت أين املنام يف رأيت قد  : امللك لعبد قال أنه غريه دون تسيريه يف السبب وكان

 وكان الطائف ونزل للمدينة، يعرض ومل وسبعني اثنتني سنة األوىل مجادى يف فسار أطاعوا، إن معه ومن الزبري البن أماناً  معه وكتب فبعثه
   . بالظفر احلجاج خيل وتعود ذلك كل يف الزبري ابن خيل فتنهزم بعرفة، فيقتلون أيضاً  الزبري ابن ويبعث عرفة، إىل اخليل يبعث

 إىل امللك عبد فكتب ويستمده، أصحابه وتفرق بضعفه وخيربه الزبري ابن وحصر احلرم دخول يف يستأذنه امللك عبد إىل احلجاج كتب مث
 الشام أهل من رجالً  عليها وجعل عنها الزبري ابن عامل وأخرج وسبعني اثنتني سنة القعدة ذي يف املدينة فقدم باحلجاج، باللحاق يأمره طارق
 شديداً  ذلك مع وكان املدينة، أهل ليغيظ التمر عليه يأكل مث وسلم عليه اهللا صلى النيب منرب على وهو املخ خيرج ثعلبة فكان ثعلبة، امسه
   . آالف مخسة يف احلجة ذي يف مبكة احلجاج على طارق وقدم الزبري، أهل على

 بني سعى وال بالكعبة يطف مل أنه إال السنة تلك بالناس وحج ميمون بئر فنزل حبجة، أحرم وقد القعدة ذي يف مكة قدم فإنه احلجاج وأما
 وال الزبري ابن حيج ومل الزبري، ابن قتل أن إىل الطيب وال النساء يقرب وال السالح يلبس فكان ذلك، من الزبري ابن منعه واملروة، الصفا

   . مبكة بدنة الزبري ابن وحنر اجلمار يرموا ومل بعرفة يفوا مل ألم أصحابه

 فكان به أمر مث معاوية بن يزيد أيام ذلك ينكر امللك عبد وكان الكعبة، به ورمى قبيس أيب على املنجنيق نصب الزبري ابن احلجاج حصر وملا
   . دينه يف خذل  : يقولون الناس

 وفود قدمت وقد حرام، وبلد حرام شهر يف فإنك الناس عن احلجارة هذه واكفف اهللا اتق أن  : احلجاج إىل فأرسل السنة تلك عمر ابن وحج
 عليهم جيب ما يقضوا حىت الرمي عن فاكفف الطواف عن منعهم قد املنجنيق وإن خرياً، ويزدادوا اهللا فريضة ليؤدوا األرض أقطار من اهللا

   . مبكة

 نادى الزيارة طواف من فرغوا فلما والسعي، الطواف من اُحلجاج الزبري ابن مينع ومل وسعوا، وطافوا عرفات من الناس عاد حىت الرمي فبطل
   . امللحد الزبري ابن على باحلجارة نعود فإنا بالدكم إىل انصرفوا  : احلجاج منادي

 فأخذ أيديهم، وأمسكوا الشام أهل ذلك فأعظم احلجارة، على الرعد صوت وعال وبرقت السماء رعدت الكعبة إىل باملنجنيق رمي ما وأول
 أهل فانكسر رجًال، عشر اثين أصحابه من فقتلت الصواعق جاءت أصبحوا فلما معهم، به ورمى فيه فوضعه بيده املنجنيق حجر احلجاج
   . فأبشروا حضر قد الفتح وهذا صواعقها وهذه امة ابن فإين هذا تنكروا ال الشام أهل يا  : احلجاج فقال الشام،

 على وهم الطاعة على وأنتم يصابون أم ترون أال  : احلجاج فقال عدة، الزبري ابن أصحاب من فأصابت الصاعقة جاءت الغد كان فلما
 عنيتنا وطاملا عصيكا طاملا الزبري ابن يا  : يقولون الشام أهل وكان ينصرف، فال يصلي وهو الزبري ابن يدي بني يقع احلجر وكان خالفها،

   . وأتيت عصيت  : يعنون أتيكا بالذي لتجزين إليكا

 معشر يا  : فقال غمده من خرج وقد شفرة كأنه سيف منهم امرئ كل مع فإذا فنظر معك، للقتال قدمنا  : فقالوا األعراب من قوم عليه وقدم
   . اخلصب يف أعداء اجلدب يف لقتال وإنكم لغث حديثكم وإن لرث سالحكم إن فواهللا  ! اهللا قربكم ال األعراب
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 أصحابه، يف حلمها وقسم فرسه ذبح حىت شديدة جماعة الناس وأصاب الزبري ابن عند األسعار فغلت دائماً، بينهم القتال يزل ومل فتفرقوا
 فناء ينتظرون الشام أهل وكان ومتراً، وذرة وشعرياً  قمحاً  ململوءة الزبري ابن بيوت وإن درمهاً، بعشرين الذرة واملد دراهم بعشرة الدجاجة وبيعت

   . يفن مل ما قوية أصحايب أنفس  : ويقول الرمق ميسك ما إال منه ينفق وال ذلك حيفظ وكان عنده ما

 وخبيب محزة ابناه فارقه ممن وكان آالف، عشرة حنو عنده من خرج باألمان، احلجاج إىل وخرجوا عنه الناس تفرق مقتله قبيل كان فلما
 ألرغب كنت ما :فقال  . بقاءكم ألحب إين اهللا فو أخواك فعل كما أماناً  لنفسك خذ  : الزبري البنه اهللا عبد فقال أماناً، ألنفسهما وأخذا
    . فقتل معه فصرب  . عنك بنفسي

 فتقدموا واستبشروا ففرحوا  . والضيق اجلهد من عليه وماهم الزبري ابن مع من قلة ترون قد  : وقال الناس احلجاج خطب عنه أصحابه تفرق وملا
   . األبواء إىل احلجون بني ما فملؤوا

 والقوم ساعة، صرب من أكثر عنده ليس ومن اليسري، إال معي يبق ومل وأهلي ولدي حىت الناس خذلين قد أماه يا  : فقال أمه على فدخل
 عليه قتل فقد له فامض تدعو وإليه حق على أنك تعلم كنت إن بنفسك، أعلم أنت  : فقالت رأيك؟ فما الدنيا من أردت ما يعطونين

 معك، قتل ومن نفسك أهلكت أنت العبد فبئس الدنيا أردت إمنا كنت وإن أمية، بين غلمان ا يتالعب رقبتك من متكن وال أصحابك،
 يا  : فقال  ! أحسن القتل  ! الدنيا يف خلودك كم الدين، أهل وال األحرار فعل ليس فهذا ضعفت أصحايب وهن فلما حق على كنت قلت وإن
 واستعن بصريتك على فامض ذحبت، إذا بالسلخ تتأمل ال الشاة إن بين يا  : قالت  . ويصلبوين يب ميثلوا أن الشام أهل قتلين إن أخاف أماه
    . باهللا

 إال اخلروج إىل دعاين وما فيها، احلياة أحببت وال الدنيا إىل ركنت ما هذا يومي إىل داعياً  به قمت والذي رأيي، هذا  : وقال رأسها فقبل
 حزنك يشتد فال هذا يومي يف مقتول فإين أماه يا فانظري بصرية زدتين فقد رأيك أعلم أن أحببت ولكين حرماته، تستحل وأن هللا الغضب
 أو مسلم ظلم يتعمد ومل أمان، يف يغدر ومل اهللا، حكم يف جير ومل بفاحشة، عمالً  وال منكر إتيان يتعمد مل ابنك فإن اهللا، إىل األمر وسلمي
 ولكين لنفسي تزكية هذا أقول ال اللهم ريب، رضا من عندي آثر شيء يكن ومل أنكرته، بل به فرضيت عمايل عن ظلم يبلغين ومل معاهد،

 بظفرك، سررت ظفرت وإن احتسبتك تقدمتين إن مجيالً  فيك عزائي يكون أن ألرجو إين  : أمه فقالت  ! عين تسلو حىت ألمي تعزية أقوله
   . أمرك يصري ما إىل أنظر حىت اخرج

 طول ارحم اللهم  : قالت مث  . حق على قتلت فقد باطل على قتل فمن أبداً  لك أدعه ال  : قالت  . يل الدعاء تدعي فال خرياً  اهللا جزاك  : فقال
  . تبعد فال وداع هذا  : فقالت وقبلهما يديها فتناول  ! ويب بأبيه وبره واملدينة مكة هواجر يف والظمأ النحيب وذلك الطويل، الليل يف القيام ذاك
 وقبلها فعانقها منها فدنا  . أودعك حىت مين وادن بصريتك على امض  : قالت  . الدنيا من أيامي آخر هذا أرى ألين مودعاً  جئت  : هلا فقال

  .فنزعها مين، يشد ال فإنه  : قالت  . منك ألشد إال مالبسته  : فقال  . تريد ما يريد من صنيع هذا ما  : فقالت الدرع على يدها فوقعت

 أبو أبواك اهللا شاء إن تصرب  : فقالت فسمعته ينكر، مث يعرف بعضهم إذ احلر، يومه يعرف وإمنا أصرب يومي أعرف إذا إين  : يقول وهو فخرج
  : أصحابه بعض له وقال وأصحابه هو انكشف مث منهم فقتل منكرةً  محلةً  الشام أهل على فحمل  . املطلب عبد بنت صفية وأمك والزبري بكر
   . مصارعهم مثل عن فررت مث فقتلوا قوماً  أوقعت لئن اإلسالم، يف إذاً  أنا الشيخ بئس  : قال  . كذا مبوضع حلقت لو

 أهل وجعل عارها، عنك ظاهر شكاة وتلك  : فيقول .النطاقني ذات ابن يا  : به يصيحون وكانوا األبواب منهم امتألت حىت الشام أهل ودنا
 وكان متيم، بين باب دمشق وألهل الكعبة، باب يواجه الذي الباب محص ألهل وكان بلد، كل أهل من رجالً  املسجد أبواب على الشام

 يف أسد فكأنه الناحية، هذه يف ومرة الناحية هذه يف ومرة الناحية هذه يف الزبري ابن حيمل فمرة املروة، إىل األبطح ناحية من وطارق احلجاج
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 واحداً  قرين كان أو رجال له كان لو فتحاً، أمه ويل  ! صفوان أبا  : يصيح مث خيرجهم، حىت القوم أثر يف يعدو الرجال عليه يقدم ما أمجة
   . وألف واهللا إي  : خلف بن أمية بن صفوان بن اهللا عبد صفوان أبو فيقول  ! كفيته

 بني وهو الزبري ابن علم صاحب صمد .م ويصمد الناس يسوق وأقبل وترجل غضب الزبري ابن على يقدمون ال الناس أن احلجاج رأى فلما
 باب عند فقتلوه علمه صاحب على فحملوا املقام عند ركعتني وصلى وعرج وانكشفوا وضارم علمه صاحب على الزبري ابن فتقدم  . يديه
   . احلجاج أصحاب بأيدي العلم وصار شيبة بين

 يده فقطع حبشياً  وكان آخر وضرب  ! احلواري ابن وأنا خذها  : وقال الشام أهل من رجالً  فضرب علم، بغري فقاتل تقدم صالته من فرغ فلما
   . حام ابن اصرب محدة أبا اصرب  : وقال

 إنه  : وقيل قتل حىت وقاتل بكره، فرةً  أجزي واليوم مرة، إال يفر ال واحلر احلره، يوم فررت الذي أنا  : يقول وهو مطيع بن اهللا عبد معه وقاتل
   . أيام بعد منها فمات جراح أصابته

 لو الزبري آل يا  : فقال  . ففعلوا  . ملغافر وعليهم إليكم أنظر حىت وجوهكم اكشفوا  : الصبح صالة بعد قتل يوم وأهله ألصحابه الزبري ابن وقال
 وقعها، أمل من أشد للجراح الدواء أمل فإن السيوف، وقع يرعكم فال اهللا يف اصطلحنا العرب من بيت أهل كنا أنفسكم، عن نفساً  يب طبتم
 يف فإين عين سائالً  كان فمن عين، تسألوا وال قرنه امرئٍ  كل وليشغل البارقة من أبصاركم غضوا وجوهكم، تصونون كما سيوفكم صونوا
   . اهللا بركة على امحلوا األول الرعيل

 على الدم وجد فلما وجهه، ودمي هلا فأرعش وجهه يف فأصابته السكون من رجل رماه بآجرة، فرمي احلجون، م بلغ حىت عليهم محل مث
 من الثالثاء يوم فقتلوه عليه فتعاوروا شديداً  قتاالً  وقاتلهم .الدما تقطر أقدامنا على ولكن كلومنا تدمى األعقاب على فلسنا  : قال وجهه

 باخلرب امللك عبد إىل واملرادي السكوين ووفد فسجد احلجاج إىل رأسه ومحل مراد من رجل قتله وتوىل سنة، وسبعون ثالث وله اآلخرة مجادى
   . دينار مخسمائة منهما واحد كل فأعطى

 نعم  : قال املؤمنني أمري خمالف أمتدح  : احلجاج فقال  . هذا من أذكر النساء ولدت ما  : طارق فقال عليه وقفا حىت وطارق طارق احلجاج وسار
  . علينا يفضل بل منا فينتصف منعة وال حصن وال جند غري يف وهو أشهر سبعة منذ حماصروه إنا عذر، لنا كان ملا هذا ولوال لنا أعذر هو
   . طارقاً  فصوب امللك عبد كالمهما فبلغ

   . بقتله فرحاً  يكربون وهؤالء بوالدته فرحاً  املسلمون كرب ولقد هؤالء إىل انظروا  : عمر ابن فقال بقتله فرحاً  الشام أهل كرب الزبري ابن قتل وملا

 جثته وأخذ مروان بن امللك عبد إىل ا ذهب مث املدينة، إىل حزم بن عمرو بن عمارة ورأس صفوان بن اهللا عبد ورأس برأسه احلجاج وبعث
   . باحلجون اليمىن الثنية على فصلبها

 السالم  : فقال عمر بن اهللا عبد به فمر باحلجون، فدفنته احلجاج هلا فأذن  ! أمه وبني بينه خليت أال  : ويقول يلومه إليه فكتب إليه، فأرسلت
   . القوم لنعم شرهم أنت قوماً  إن واهللا أما للرحم، وصوالً  قواماً  صواماً  كنت ولقد هذا عن أاك كنت لقد واهللا أما  ! خبيب أبا يا عليك

 معه صلب احلجاج إن  : فقيل املسك رائحة منه ظهرت صلب فلما يننت، لئال واملسك الصرب يستعمل أياماً  بقي قتله قبل الزبري ابن وكان
   . سنوراً  معه صلب بل  : وقيل املسك ريح على فغلب ميتاً، كلباً 

 عبد باب فأتى اهللا، عبد بقتل احلجاج رسل وصول قبل الشام فقدم امللك عبد إىل فسار مثلها، ير مل ناقةً  عروة أخوه ركب اهللا عبد قتل وملا
  : قال فعل وما  : امللك عبد فقال كان إنه  : عروة فقال اهللا عبد ذكر جرى حىت حتدثا مث عليه، سلم دخل فلما له فأذن عليه فاستأذن امللك
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 عروة فقد ملا احلجاج وكان  . صلبه يعظم احلجاج إىل وكتب نعم  : قال  . ألمه جثته فهب صلبه احلجاج إن  : عروة فقال ساجداً، فخر قتل
 يهرب مل إنه  : امللك عبد إليه فكتب  . فهرب اهللا مال من ماالً  أخذ اهللا عبد قتل فلما أخيه مع كان عروة إن  : له يقول امللك عبد إىل كتب
 فأنزل  . يوماً  ثالثني عنها غبيته وكانت مكة إىل عروة وعاد  . وعروة فإياك عليك قادم وهو كان، مما وحللته آمنته وقد مبايعاً  أتاين ولكنه

   . فدفنته عروة عليه وصلى فاستمسك عضواً  عضواً  فغسلته تقطع املاء أصابه فلما فغسلته أمه إىل به وبعث اخلشبة، عن اهللا عبد جثة احلجاج

 الذليل ليس  : عروة فقال بإنفاذه امللك عبد فهمّ  إليه، عروة إنفاذ يف وعاوده احلجاج إليه كتب امللك عبد عند غائباً  كان ملا عروة إن  : وقيل
  : امللك عبد فقال الكالم هذا مثل فسمع  . املوت من فر من امللوم ولكن فمات صرب من مبلوم وليس ملكتموه، من الذليل ولكن قتلتموه من
   . تكرهه شيئاً  منا تسمع لن اهللا عبد أبا يا

 ذكره والذي عروة، غري عليه صلى  : وقيل بدفنه املؤمنني أمري أمر إمنا  : وقال عليه، الصالة من احلجاج منع أحد، عليه يصلّ  مل اهللا عبد وإن
   .أيضاً  عروة أم وهي أضرت قد وكانت وماتت قليالً  بعده أمه وعاشت اليهود مقابر يف ألقي الزبري بن اهللا عبد إن  : صحيحه يف مسلم

 إىل وسار والدم، احلجارة من احلرام املسجد بكنس وأمر مروان بن امللك لعبد أهلها فبايعه مكة دخل الزبري ابن أمر من احلجاج فرغ فلما
 أنتم  : وقال م واستخف أهلها إىل فأساء شهرين أو شهراً  ا أقام املدينة قدم فلما واملدينة، مكة على استعمله قد امللك عبد وكان املدينة،

 بن وأنس اهللا عبد بن جابر منهم الذمة، بأهل يفعل كما م استخفافاً  بالرصاص الصحابة من مجاعة أيدي وختم عثمان، املؤمنني أمري قتلة
 ألمري وأغشه بلد، أهل أخبث أهلها ننت، أم من أخرجين الذي اهللا احلمد  : منها خرج حني فقال مكة إىل عاد مث سعد، بن وسهل مالك

 ورمة ا، يعوذون أعواداً  احلمار جوف مثل جلعلتها فيهم املؤمنني أمري كتب تأتيين كانت ما لو واهللا اهللا، نعمة على له وأحسدهم املؤمنني
 وراءه إن  : فقال قوله اهللا عبد بن جابر فبلغ  . وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وقرب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول منرب بذلك يعين بليت، قد
 عليه اهللا صلى اهللا رسول بأصحاب فعله وما املدينة احلجاج والية إن  : وقيل  . أنظره أن بعد اهللا أخذه مث قال ما فرعون قال قد يسوؤه، ما

   . صفر يف وسبعني أربع سنة كان وسلم
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  العيد سلطان للشيخ خطبة - منها العبر وأخذ األشعث ابن فتنة
وإن * إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني (احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد ففي قصص من سبقنا عربة ومزدجر 

  )هلو العزيز الرحيمربك 

من الفنت اليت هزت األمة اإلسالمية، وكادت تطيح  .بالمثال يتضح المقال :يسمع الناس بالفنت وخطرها وسوء عاقبتها، ولكن كما قيل
الفتنة أن وكان سبب هذه  :قال احلافظ ابن كثري .، وكان ابتداؤها سنة إحدى ومثاننيفتنة عبد الرحمن بن األشعثباخلالفة زمن بين أمية ؛ 

مث إن احلجاج بن يوسف نائب  كان الحجاج يبغضه، وكان هو يفهم ذلك، ويضمر للحجاج السوء وزوال الملك عنه،ابن األشعث 
اخلليفة عبد امللك بن مروان على العراق جهز جيشًا من البصرة والكوفة وغريمها لقتال رتبيل الكافر ملك الرتك، الذي آذى أهل اإلسالم 

ما رأيته قط حىت مهمت  :هم، وأمر احلجاج على ذلك اجليش ابن األشعث، مع أنه كان يبغضه كما تقدم، حىت إنه كان يقولوقتل فئات من
 .واهللا لقد مهمت أن أضرب عنقه!! انظر إىل مشيته  :ودخل ابن األشعث يومًا على احلجاج وعنده عامر الشعيب، فقال احلجاج .بقتله

 .وأنا واهللا ألجهدن أن أزيله عن سلطانه إن طال يب البقاء :ال احلجاج، فقال ابن األشعثفأخرب الشعيب ابن األشعث مبا ق

، ففتح مدنًا كثرية، وغنم أمواًال كثرية، وسىب خلقًا من الكفار، ورتبيل ملك )رتبـيل)فسار ذلك اجليش بإمرة ابن األشعث، حىت وطئ أرض 
األشعث رأى ألصحابه أن يوقفوا القتال، حتى يتقووا إلى العام المقبل، ولتستقر ثم إن ابن  .الكفار يهرب منهم من مدينة ألخرى

ويذمه ويعيره بالنكول عن الحرب، فغضب ابن فكتب إليه احلجاج يأمره باالستمرار يف القتال،  .األمور في البالد التي فتحوها
إن مثل احلجاج يف هذا األمر ومثلنا   :ان شاعراً خطيباً، فقالوك_ وقام والد ابن األشعث  .، مث سعى يف تأليب الناس على احلجاجاألشعث

، إنكم إن ظفرمت كان ذلك زيادة يف سلطان احلجاج، وإن )امحل عبدك على الفرس، فإن هلك هلك، وإن جنا فلك( :كما قال القائل
لعوا عدو اهللا احلجاج وبايعوا ألمريكم عبد ، اخاخلعوا عدو اهللا الحجاج، ولم يذكر خلع الخليفة :مث قال .هلكتم كنتم األعداء البغضاء

 _ وكانوا يبغضونه_ خلعنا عدو اهللا الحجاج  :فقال الناس من كل جانب .الرمحن بن األشعث، فإين أشهدكم أين أول خالع للحجاج

، فقد يكن في الحسبان تبدلت األمور، ووقع ما لموبعد بيعة الفتنة تلك  .ولم يذكروا خلع الخليفةووثبوا إىل ابن األشعث فبايعوه، 
، فلما توسطوا يف وسار بجيشه المفتون مقبًال إلى الحجاج ليقاتله ويأخذ منه العراق!! انصرف ابن األشعث عن قتال الترك الكفرة 

بايعوه ، وجددوا البيعة البن األشعث، ففخلعوا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروانإن خلعنا للحجاج خلع البن مروان،  :الطريق، قالوا
 .على كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وخلع أئمة الضاللة وجهاد امللحدين

، فانزعج اخلليفة ويستعجله في بعثه الجنود إليهفلما بلغ احلجاج ما صنعوا من خلعه وخلع أمري املؤمنني، كتب إىل اخلليفة بذلك يعلمه، 
 .واهتم وسعى الناصحون املصلحون يف درء الفتنة

 :يحذره، وينهاه عن الخروج على إمامه وقالكتب املهلب بن أيب صفرة إىل ابن األشعث ف

انظر لنفسك فال لكها، !! إنك يا ابن األشعث قد وضعت رجلك يف ركاب طويل، أبق على أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم، اهللا اهللا 
، فإن قلت أخاف الناس على نفسي، فاهللا أحق أن ختافه من نكثهاودماء المسلمين فال تسفكها، والجماعة فال تفرقها والبيعة فال ت
 .الناس، فال تعّرضها هللا يف سفك دم أو استحالل حمرم، والسالم عليك

، وجعل املفتونون يلتفون على ابن األشعث في قتاله الخارجين على الجماعةمث أخذ اخلليفة عبد امللك يف جتهيز اجلنود يف نصرة احلجاج 
 !!! ، حىت قيل إنه سار معه ثالثة وثالثون ألف فارس ومئة وعشرون ألف راجلمن كل جانب

 :ىت دخلوا البصرة، فخطب ابن األشعث وبايعهم، وبايعوه على خلع اخلليفة ونائبه احلجاج بن يوسف، وقال هلم ابن األشعثح
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ووافقه على خلعهما جميع من بالبصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ  ليس احلجاج بشيء، ولكن اذهبوا بنا إىل عبد امللك اخلليفة لنقاتله،
 .والشباب

وتفاقم األمر وكثر متابع ابن األشعث على ذلك، واشتد الحال وتفرقت الكلمة جداً، وعظم الخطب واتسع  :قال احلافظ ابن كثري
 هـ.ا الخرق

 .قاتلوا عن دينكم ودنياكمأيها الناس  :خلعوا البيعةمث التقى جيش اخلليفة وجيش ابن األشعث، فقال القراء الذين 

 .وإماتتهم الصالة !! قاتلوهم على جورهم، واستـغاللهم الضعفاء :قال_ وكان من األئمة، لكن ابن األشعث فتنه _ وقال عامر الشعيب 

س خلق كثري، واستمر هذا احلال مدة طويلة، مث  مث بدأ القتال، ما بني كر وفر، يقتتل الناس كل يوم قتاًال شديداً، حىت أصيب من رؤوس النا
 :كتب اخلليفة إىل ابن األشعث ومن معه يقول

 .إن كان يرضيكم مين عزل احلجاج خلعته، وأبقيت عليكم أعطياتكم، وليـخري ابن األشعث أي بلد شاء يكون عليه أمرياً ما عاش وعشت

فثار الناس من  عرضه عليهم أمري املؤمنني من عزل احلجاج وإبقاء األعطيات، فلما بلغ ذلك ابن األشعث خطب الناس وندم إىل قبول ما 
 !! واهللا ال نقبل ذلك، نحن أكثر عدداً وعدة :كل جانب، وقالوا

 .مث جددوا خلع اخلليفة عبد امللك واتفقوا على ذلك كلهم، واستمر القتال بني الفئتني مئة يوم وثالثة أيام على ما قاله ابن األثري

، ألن الناس كانوا تبعاً هلم، وهم الذين فأمر بالحملة على كتيبة القراء الذين خلعوا الخليفةجيش اخلليفة بقيادة احلجاج، باحلرب،  وصرب
، وبعدها ازم ابن األشعث ومن معه، فقتل منهم خلقًا كثيراً حيرضوم على القتال، والناس يقتدون م، فحمل جيش احلجاج عليهم، 

وهرب ابن األشعث ومعه جمع قليل من الناس، فأرسل الحجاج خلفه جيشًا كثيفًا ليقتلوه حلجاج يقتلون ويأسرون، فلحقهم جيش ا
فأكرمه وأنزله عنده وأمنه وعظمه كيداً  !!! ويأسروه ففر ابن األشعث حتى دخل هو ومن معه إلى بالد رتبيل الكافر ملك الترك

 .للمسلمني

ة أهلكت احلرث والنسل فقتل من أتباعه من قتل، وأسر كثري منهم، فقتلهم احلجاج بن يوسف، وهرب هرب ابن األشعث بعد أن أثار فتن
 .ومنهم عامر الشعيب اإلمام الثقة، فأمر احلجاج أن يؤتى بالشعيب فجيء به حىت دخل على احلجاج .من بقي منهم

 :فسلمت عليه باإلمرة، مث قلت :قال الشعيب

روين أن أعتذر إليك بغري ما يعلم اهللا أنه احلق، وواهللا ال أقول يف هذا املقام إال احلق، قد واهللا متردنا عليك أيها األمري، إن الناس قد أم
، فإن سطوت فبذنوبنا، فما كنا باألتقياء البررة، وال باألشقياء الفجرة، لقد نصرك اهللا علينا، وأظفرك بناوحرضنا، وجهدنا كل اجلهد، 

 .عفوت عنا فبحلمك، وبعد فاحلجة لك علينا وما جرت إليك أيدينا، وإن

أنت يا شعيب أحب إيل ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دمائنا، مث يقول ما فعلت وال شهدت، قد  :فقال احلجاج ملا رأى اعرتافه وإقراره
 .أمنت عندنا يا شعيب

 .يا شعيب كيف وجدت الناس بعدنا يا شعيب ؟ وكان احلجاج يكرمه قبل دخوله يف الفتنة : قال احلجاجمث
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واستجلـست !! واستـوعرت السـهول !! أصلح اهللا األمـري ؛ قد اكتحـلت بعدك السـهر  :فقال الشعيب خمربًا عن حاله بعد مفارقته للجماعة
 !!  أجد من األمري خلفاً ومل !! وفقدت صاحل اإلخوان !! واستحليت اهلم !! اخلوف 

 .انصرف يا شعيب، فانصرف آمنا :فقال احلجاج

 حتى قيل إنه قتل منهم بين يديه مئة ألف وثالثين ألفاً !!! ثم شرع الحجاج في تتبع أصحاب ابن األشعث، فقتلهم مثنى وفرادى 
 .جبري رمحه اهللامنهم حممد بن سعد بن أيب وقاص، ومجاعات من السادات، حىت كان آخرهم سعيد بن  !!!

ه وكان ممن تبع ابن األشعث طائفة من األعيان منهم مسلم بن يسار وأبو اجلوزاء، وأبو املنهال الرياحي ومالك بن دينار واحلسن البصري رمح
خرجه إن أردت أن يقاتل الناس حولك كما قاتلوا حول هودج عائشة فأخرج احلسن البصري معك، فأ :وذلك أنه قيل البن األشعث .اهللا

 .وكان ممن خرج أيضاً سعيد بن جبري وابن أيب ليلى الفقيه وطلحة بن مصرف وعطاء بن السائب، وغريهم

 !!! فما منهم من أحد صرع مع ابن األشعث إال رغب عن مصرعه، وال نجا أحد منهم إال حمد اهللا أن سلمه :قال أيوب

واهللا الذي ال إله إال هو، لئن لم تبعث إلي بابن  :األشعث، أرسل إليه يقولمث إن احلجاج كتب إىل رتبيل ملك الرتك الذي جلأ إليه ابن 
 .األشعث ألبعثن إليك بألف ألف مقاتل وألخربنها

فلما حتقق الوعيد من احلجاج استشار يف ذلك بعض األمراء فأشاروا عليه بتسليم ابن األشعث قبل أن خيرب احلجاج دياره، ويأخذ عامة 
 .ر رتبيل بابن األشعث فقبض عليه وعلى ثالثين من أتباعه، فقيدهم باألصفاد وبعثهم مع رسل الحجاج إليهفعند ذلك غدأمصاره، 

فألقى صعد ابن األشعث وهو مقيد باحلديد إىل سطح قصر، ومعه رجل موكل به لئال يفر  )الرخج(فلما كانوا ببعض الطريق مبكان يقال له 
، فعمد الرسول إىل رأس ابن األشعث فاختزه، وقتل من معه من ه الموكل به فماتا جميعاً ابن األشعث بنفسه من ذلك القصر، وسقط مع

وبعث برؤوسهم إلى الحجاج، فأمر فطيف برأس ابن األشعث في العراق، ثم بعثه إلى أمير المؤمنين عبد الملك فطيف به أصحابه، 
 .ثم دفنفي الشام، ثم بعث به إلى أخيه عبد العزيز بمصر فطيف برأسه هناك، 

كيف يعمدون إىل خليفة قد بويع له باإلمارة على املسلمني  :والعجب كل العجب من هؤالء الذين بايعوه باإلمارة :قال احلافظ ابن كثري
 !!! من سنني، فيعزلونه وهو من صليبة قريش، ويبايعون لرجل هندي بيعة مل يتفق عليها أهل احلل والعقد

 هـ.ا شأ بسببها شر كثير، هلك فيه خلق كثير، فإنا هللا وإنا إليه راجعونولهذا لما كانت هذه زلة وفلتة ن

أنا ابن فالن بن فالن، قتل جدي يوم بدر، وقتل جدي  :أن رجًال من األنصار جاء إىل عمر بن عبد العزيز فقال :ذكر ابن األثري يف تارخيه
هذه املناقب واهللا، ال يوم اجلماجم ويوم راهط، من اخلروج ومحل  :فالن يوم أحد، وجعل يذكر مناقب سلفه، فنظر عمر إىل جليسه فقال

 .السالح على املسلمني، وال حول وال قوة إال باهللا رب العاملني

 :إن فتنة ابن األشعث كانت فتنة عظيمة فرقت الكلمة، وقتل فيها أكثر من مئة ألف مسلم، وفي هذه الحادثة فوائد منها

، وقد خرج كثري من القراء مع ابن ها لذة وحالوة تستهوي كثيرًا من الناس، إال من عصمه اهللا ونجاهأن للفتن في أول نشوئ :أولها
األشعث، فضًال عن عامة الناس، كان كالمهم يف أول الفنت قوياً ومهيجاً، تكلم متكلموهم، وأبدع خطباؤهم، يف التحريض على قتال جند 

 .اخلليفة
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 .أيها الناس قاتلوهم على دينكم ودنياكم، فواهللا لئن ظهروا عليكم ليفسدن عليكم دينكم، وليلن على دنياكم :قال أبو البخرتي

 .أيها الناس قاتلوهم، وال يأخذكم حرج من قتاهلم، واهللا ما أعلم على بسيط األرض أعمل بظلم وال أعمل جبور منهم :قوال عامر الشعيب
 .وقال سعيد بن جبري حنو ذلك

 .لو كانوا يعلمون ما ستـؤول األمور إليه لما قالوا ما قالوا، ولكنها الفتن تعمى فيها األبصار وواهللا

 )واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة( :، قال اهللا تعاىلإذا وقعت الفتن فإن ضحاياها األبرار والفجار :ثانياً 

ألشعث أخذ يبايع الناس وكان ظاملاً، وكان ال يبايع أحدًا إال قال له اشهد على ذكر ابن األثري يف تارخيه أن احلجاج ملا غلب جيش ابن ا
 .نفسك أنك كفرت، يعين بنقضك البيعة ومحلك السالح، فإن قال نعم بايعه، وإال قتله

بنا، أتشهد أنك   فأتاه رجل من خثعم كان معتزًال للناس كلهم، فسأله احلجاج عن حاله فأخربه باعتزاله، قال احلجاج، بل أنت مرتبص
 كافر؟

 .بئس الرجل أنا أعبد اهللا مثانني سنة، مث أشهد على نفسي بالكفر :قال الرجل

 أقتلك إذاً ؟ :قال احلجاج

 .وإن قتلتين :قال الرجل

 .فقتله احلجاج، ومل يبق أحد من أهل الشام والعراق إال رمحه، وحزن لقتله

واستمع إىل أهلها وقد جيء  دخل فيها لما يراه من الفساد والشرر الذي نتج عنها، إذا ولت الفتنة مدبرة، عند ذلك يندم من :ثالثاً 
ما أخرجك مع !! أبا عثمان  :هاهو فريوز بن احلصني أسر فأيت به إىل احلجاج فقال له .م حىت أوقفوا بني يدي احلجاج بن يوسف

ألمري فتنة عمت، فأمر به احلجاج فضربت عنقه، مث دعا احلجاج أيها ا :هؤالء، فواهللا ما حلمك من حلومهم وال دمك من دمائهم؟ فقال
كانت فتنة مشلت الرب والفاجر، فدخلنا فيها، فقد !! بعمر بن موسى فجيء به موثقاً، فعنفه احلجاج، فاعتذر، وقال أصلح اهللا األمري 

مشلت الرب والفاجر، فقد كذبت، ولكنها مشلت  أما إا :فقال احلجاج .أمكنك اهللا منا، فإن عفوت فبفضلك، وإن عاقبت ظلمت مذنبني
مث دعا احلجاج  .فرجى له الناس السالمة، لكن احلجاج أمر به فضربت عنقه .الفاجر وعويف منها األبرار، وأما إقرارك فعسى أن ينفعك

أملت أن ميلك ابن األشعث فيوليين العراق، كما  :ما أخرجك مع ابن األشعث ؟ وما الذي أملت ؟ فقال الرجل :باهللضام بن نعيم فقال
فقتله احلجاج، مث دعا بأعشى مهدان وقد تبع ابن األشعث، وعمل الشعر يف التحريض على قتال اخلليفة، فلما دخل على  .والك عبد امللك

 :احلجاج أنشد يعتذر

 ويطفئ نار الفاسقني فتخمدا ...أىب اهللا إال أن يتمم نوره 

 وجيشهم أمسى ذليال ممردا ...الل وفتنة فقتالهم قتلى ض

 علينا فوىل جيشــنا وتبددا ...فما لبث احلجاج أن سل سيفه 

 وسلطانه أمسى عزيزا مؤيدا ...جنود أمري املؤمنني وخيله 

 على أمة كانوا سعاة وحسدا ...ليهنأ أمري املؤمنني ظهوره 
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 اة وأعنداوكانوا هم أبغى البغ ...نزلوا يشتكون البغي من أمرائهم 

 .واهللا يا عدو اهللا ال حنمدك، وقد قلت يف الفتنة ما قلت، وحرضت الناس علينا، فضربت عنقه وأحلق بأصحابه :فقال احلجاج

إذا أردت أن  :، وقد قيل البن األشعثإذا وقعت الفتنة سعى أهلها في استدراج بعض الخواص إليهم ليحتجوا بهم عند العامة :رابعاً 
وخرج مع ابن األشعث بعض األئمة، كسعيد بن  .ك كما قاتلوا حول هودج عائشة فأخرج احلسن البصري معك، فأخرجهيقاتل الناس حول

ولهذا كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يستعيذ باهللا من الفتن ويأمر  .جبري، ومالك بن دينار وغريمها، ففنت الناس واملعصوم من عصمه اهللا
فابن األشعث قاتل معه  .عل الحليم حيراناً، ذلك أن أهل الفتنة يزينون فعلهم بكثرة موافقيهمبذلك في كل صالة، ألن بعضها يج

أكثر من مئة ومخسني ألفاً، وتبعه مجاعة من السادات، لكن فعلهم مل يكن مرضياً، إذ هو خالف النصوص اآلمرة باجلماعة والصرب، الناهية 
هم من أحد صرع مع ابن األشعث إال رغب عن مصرعه، وال جنا من جنا منهم إال محد اهللا ما من :قال أيوب .عن اخلروج والفرقة واملنازعة

لو ظهر !! والناس في زماننا أسراب كالطير يتبع بعضهم بعضًا  :قال اإلمام ابن بطة العكبري في التحذير واالغترار بالكثرة .وسلمه
أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعاً _ يه وسلم خاتم األنبياء مع علمهم بأن رسول اهللا صلى اهللا عل_ فيهم من يدعي النبوة 

 .وأشياعاً 

أن عاقبة الفتن وخيمة، ومآل أهلها الخسران، فهاهو ابن األشعث خرج على جيش إسالمي مجاهدًا في سبيل اهللا، ثم صار  :خامساً 
به مجع كثري، واضطربت األمور وكثر الشر، مث آلت به احلال أن وقتل بسب !! رأسًا في الفتنة، فترك قتال الكفار وهجم على أهل اإلسالم

وليت  .وهكذا الفنت تقود صاحبها إال ما ال يريد .يلجأ إىل ملك الكفار الذي كان يقاتله باألمس، ففرح به الكافر وأكرمه إغاظة للمسلمني
لكافر وأرسله موثقاً إىل احلجاج، فأسقط يف يده، فلما كان ابن األشعث وقف عند هذا لكان هيناً، وما هو وريب ني، لقد غدر به امللك ا

 .فمن كان يظن أن نهايته تكون كذلكببعض الطريق، صعد قصراً فألقى نفسه، فمات، 

، قد لقد ألبس ابن األشعث فتنته هذه لباس الشرع، وأوهمهم أنها إنكار للمنكر ونصرة للدين، لكن الباطن خالف ذلك :سادساً 
وأنا واهللا  :ما رأيته قط إال وأردت قتله، وهو يعلم ذلك، وكان يهدد ويقول :أن احلجاج كان يبغض ابن األشعث، ويقول ذكر ابن األثري

ونص ابن كثري على أن سبب تلك الفتنة كره ابن األشعث للحجاج، مث مجع حوله  .ألجهدن أن أزيل احلجاج عن سلطانه إن طال يب البقاء
 !!يف استغل كره الناس ليثأر منه وينكد عليهمن يبغضون احلجاج، فانظروا ك

 .وهلذا فمن دعا إىل مفارقة اجلماعة وإثارة الفتنة فهو صاحب هوى مريض قلب، خمالف للسنة، وإن ظهر فعله ذلك يف صورة إنكار للمنكر

ال من أتباعهم حتى يكون إذا وقعت الفتنة، فإن أول من يصطلي بنارها من أوقدها، فتنقلب األمور عليهم، ويتسلط الجه :سابعاً 
وقد كتب اخلليفة إىل ابن األشعث عزل احلجاج وتوليته مكانه، وبقاء أعطيات الناس، فمال إىل ذلك ابن األشعث،  .األمر والنهي عليهم
كثر منهم عدداً ال واهللا ال نقبل حنن أ :اقبلوا ما عرض عليكم، وأنتم أعزاء أقوياء، فوثب اجلهال من كل مكان يقولون :فخطب الناس وقال

 .فانصاع ألمرهم ووافقهم حتى آل أمره إلى ما آل إليهوعدة، وأعادوا خلع اخلليفة ثانية، وبايعوا ابن األشعث، 

هاهو الشعيب يصف حاله بعد أن  .، ومآله أن يتخلى عنه أحبابه وأعوانهمن فارق الجماعة ودخل في الفتنة فهو في غربة ووحشة :ثامناً 
من أجل ذلك كان األئمة يحرصون على االجتماع  .فقدت صاحل اإلخوان ومل أجد من األمري خلفاً  :ع ابن األشعثخلع البيعة ودخل م

إن األمر  :يقولون له_ يعين اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا _ اجتمع فقهاء بغداد يف والية الواثق إىل أيب عبد اهللا  :يقول حنبل .زمن الفتن
عليكم باإلنكار في  :القول خبلق القرآن، وال نرضى بإمرته وال سلطانه، فناظهرهم اإلمام أمحد يف ذلك وقاليعنون إظهار _ تفاقم وفشا 

قلوبكم، وال تخلعوا يدًا من طاعة، ال تشقوا عصا المسلمين وال تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، 
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ه .ا صواباً، هذا خالف اآلثار_ يعني نزع أيديهم من طاعتهم _ ليس هذا  :وقال لهم .واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر
اإلمام أمحد يقول هذا، وقد آذاه السلطان وجلده وسجنه، مث منعه من لقيا الناس، لكن أهل السنة أهل عدل واجتماع ومتابعة للنصوص 

 .يرجون ما عند اهللا تعاىل

احلذر من الفنت وعدم االستشراف  :، فمن تلك اآلدابالتمسك باآلداب الشرعية زمن الفتن أن هذه الفتنة تدل على أهمية :وآخرها
ومنها احللم والرفق، فال تعجل يف قبول األخبار، واألفكار واآلراء، واحلكم على الناس ختطئة وتصويباً، فما كان الرفق يف  .هلا واعتزال أهلها

ها لزوم مجاعة املسلمني وإمامهم واحلذر من التفرق، لقول حذيفة رضي اهللا عنه ملا ذكر له ومن .شيء إال زانه، وما نزع من شيء إال شانه
 .تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم :فما تأمرين إن أدركين ذلك ؟ فقال :النيب صلى اهللا عليه وسلم الفنت، قال

وواهللا، ومنها االلتفاف حول علماء السنة أهل التوحيد، واحلذر من التفرق عنهم ومنازعتهم، والصدور عن آرائهم واالستجابة لنصحهم 
ومن رأيتموه يقدح يف علمائنا فاعلموا  .إن أول باب يلج الرجل منه إلى الفتنة الطعن بالعلماء، واالستبداد بالرأي دونهم :وتاهللا، وباهللا

تون، فإن من عالمة أهل البدع الوقيعة يف أهل السنة، ومنها أن الفنت إذا وقعت فما كل ما يعلم يقال، وليت بعض الناس يرتكون أنه مف
وإذا (األمور العظام للعلماء الكبار حفاظاً على اجتماع الكلمة، ألن مرد الناس يف آخر أمرهم للعلماء، فمن كان عنده رأي فليعرضه عليهم 

 )ن األمن أو اخلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهمجاءهم أمر م

 انتهى

 :أضيف إىل اخلطبة السابقة ما يلي

  :موقف الحسن البصري من الفتنة

- على الخروج معهم، ثم نجاه اهللا ولكنهم مازالوا به حتى أكرهوه كان احلسن البصري معارضاً للخروج على احلجاج مع ابن األشعث، 
 :، وكاد أن يَهلك، وهذه مجلة من أخباره تنبئ بذلكبفضله ورحمته - عز وجل

إذ قاتل احلجاَج بن يوسف، انطلق عقبُة بن عبد الغافر، وأبو  –فتنة ابن األشعث–ملا كانت الفتنة  :عن ُسليمان بن علي الربعي قال"
يا أبا سعيد، ماتقول يف قتال هذا الطاغية، الذي سفك الدم احلرام،  :ظرائهم، فدخلوا على احلسن، فقالوااجلوزاء، وعبُداهللا بن غالب يف ن

ا إن تُك عقوبًة من  :فقال احلسن :وذكروا من فعل احلجاج، قال :وأخذ املال احلرام، وترك الصالة وفعل، وفعل؟ قال أرى أن ال تُقاتلوه؛ فإ
 :فخرجوا من عنده وهم يقولون :قال .اهللا بأسيافكم، وإن يكن بالًء، فاصربوا حىت حيكَم اهللا وهو خُري احلاكمني اهللا فما أنتم برادي عقوبةَ 

 ".فُقِتلوا مجيعاً  :وخرجوا مع ابن األشعث، قال :قال .وهم قوٌم عرب :قال! ُنطيع هذا العلج

، ما لبثوا أن يُفرج عنهم، ولكنهم جيزعون إىل السيف فيوكلون إليه، فواهللا ما لو أن الناس إذا ابتُلوا من قبل سلطام صربوا" :وعن احلسن قال
 ".جاؤوا بيوم خرياً قط

كان مسلم بن يسار أرفَع عند أهل البصرة من احلسن، حىت خف مع ابن األشعث، فلم يزل يف علو منها بعد، وسقط " :وعن ابن عون قال
 ".اآلخر

 :وجاء يف سري أعالم النبالء

 ".إْن سرك أن يُقتلوا حولك كما قُتلوا حول مجل عائشة، فأْخرِِج احلسَن، فأرسَل إليه، فأكرَههُ  :قيل البن األشعث" :أيوب قالعن 
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فنظرُت إليه بني  :قال ابُن عون –يعين احلسن  –أْخرِْج هذا الشيخ  :استبطأ الناُس أيام ابن األشعث؛ فقالوا له" :وعن ابن عون قال
 "فغفلوا عنه، فألقى نفسه يف بعض تلك األار، حىت جنا منهم، وكاد يومئٍذ أن يهلك :قال .يه عمامٌة سوداءاجلسرين، وعل

  

  :ندم الناس ألنهم لم يستمعوا إلى نصح الحسن البصري الذي أمرهم بترك قتال الحجاج

ندم كثري من الناس على عدم األخذ بُِنصح  :بخاريلقد ثبت مرِويًّا بإسناد صحيح من طريق اإلمام أمحد بن حنبل، وحممد بن إمساعيل ال
 .)يا ليتنا ُكنا َأَطْعناُه، يا لَيَتنا ُكنا َأطَْعناهُ ) :احلسن البصري زمن فتنة ابن األشعث، َوتـَْرِك قتاِل احلجاج احلاكم الظامل، قالوا

 :رواية البخاري - 

 :قال )٨٦٧ :رقم ٢/١٠٧٥(» التاريخ األوسط«ويف  -قال لنا موسى بن إمساعيلو  :قال )٧/٣٣٩(» التاريخ الكبري«فقد روي البخاري يف 
ابن األشعث وهو جريح،  )فتنة(لقيت معبدًا اجلهين مبكة، بعد  :حدثنا مالك بن دينار، قال :حدثنا موسى بن إمساعيل، عن جعفر، قال

 .كأنه نادم على قتال احلجاج!! لقيت الفقهاء والناس، مل أَر مثل احلسن، يا ليتنا أطعناه :وقد قاتل يف املواطن كلها، فقال

 :رواية أمحد -

َلِقَيِين معبٌد اجلهين،  :حدثنا سّيار، حدثنا جعفر، حدثنا مالك بن دينار، قال :قال )١٦٣١ :رقم ١/٤٧٤(» الزهد«وروى اإلمام أمحد يف 
إين طفت األمصار، ورأيت الناس، فلم أَر مثل احلسن بن أيب احلسن، يا ليتنا كنا ! يا مالك( :فقال :الوأنا على ظهٍر وهو على ظهٍر، ق

 .)أطعناه، يا ليتنا كنا أطعناه

  

 خّونّاه وباملقابل وحّذَرنا، بّلَغنا قد فواهللا أطعناه، كنا ليتنا يا أطعناه، كنا ليتنا يا :يقولون القريب، الغد يف أو اليوم، بالناس وكأين :أخيراً أقول
 ولكّنها .فمه من يقطر كان علينا اإلشفاق أن مع فقتلوه، فعلهم فغّرهم شجعناهم، ورمبا عنهم فسكتنا جّهالنا، وفّسقه بّدعه أو كّفره ورمبا

  !! عّمت الفتنة،

 ومل ربّه، القى حىت شعرة قيد احلق عن تزحزحه فلم اجلبال، وقوف الفتنة وجه يف وقف فقد جنانه، فسيح وأسكنه البوطي الدكتور اهللا رحم
  .املسلمني دماء رقام يف فحملوا فُتنوا ممن غريه فعل كما الناعقني وراء يْنَسق

  .بالفرج لنا وعّجل خري، إىل األمر هذا خامتة واجعل بطن، وما منها ظهر ما الفنت جنبنا اللهم
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  كثير البن والنهاية البداية - حنبل بن أحمد اإلمام ومحنة القرآن خلق فتنة
ما قصة هذه الفتنة ؟ وكيف كانت امتحانًا لإلمام أمحد ؟ وكيف صرب وصمد يف وجهها ؟ وما كان موقفه من اخلليفة الذي أكره الناس 
بالقوة على اعتناق مذهب خيالف مذهب أهل السنة واجلماعة، فكان يضرب ويقتل كل من ال يستجيب له، وممن ُعّذب اإلمام أمحد 

  .؟ هذه القصة توضح وجتيب عن هذه األسئلة.اهللا عليه رضوان

 الكتاب إليه فدفعت الفجر صالة من انفتل وقد فأتيته حنبل، بن أمحد إىل مصر من بكتاب الشافعي بعثين :قال الربيع عن :البيهقي روى
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأى أنه يذكر :فقال فيه؟ وما اهللا عبد أبا يا :فقلت عيناه، فدمعت فقرأه فأخذه!  ال :فقلت أقرأته؟ :فقال
 فال القرآن بخلق القول إلى وتدعى ستمتحن إنك :له وقل السالم مين عليه واقرأ حنبل بن أمحد اهللا عبد أيب إىل اكتب :فقال املنام، يف

  .القيامة يوم إلى علماً  لك اهللا يرفع تجبهم،

 فيه، أفجعك لست إني :قال أخربته الشافعي إىل رجعت فلما فأعطانيه، جلده يلي الذي قميصه فخلع البشارة، حالوة فقلت :الربيع قال
  .به أتبرك حتى وأعطينيه بالماء بله ولكن

  

  :السنة أئمة كالم من والمحنة الفتنة ملخص

 ونفي القرآن خبلق القول له وزينوا الباطل، إىل احلق طريق عن فأزاغوه املعتزلة من مجاعة عليه استحوذ قد كان املأمون أن تقدم فيما ذكرنا قد
  .وجل عز اهللا عن الصفات

 اجتمع الخالفة هو ولي فلما ومنهاجهم، السلف مذهب على إال خليفة العباس وبين أمية بين من قبله اخللفاء يف يكن ومل :البيهقي قال
 بن إبراهيم بن إسحاق ببغداد نائبه إىل فكتب الروم لغزو طرسوس إىل خروجه واتفق له، وزينوا ذلك على فحملوه )أي المعتزلة( هؤالء به

  .ومائتني عشرة مثاين سنة من بشهور موته قبل عمره آخر ذلك له واتفق القرآن، بخلق القول إلى الناس يدعو أن يأمره مصعب

 األرزاق وقطع بالضرب فتهددهم فامتنعوا، ذلك إلى فدعاهم الحديث أئمة من جماعة استدعى ذكرنا كما الكتاب وصل فلما
 بعير على فحمال يسابوري، الجند نوح بن ومحمد حنبل، بن أحمد االمام ذلك من االمتناع على واستمر :مكرهين أكثرهم فأجاب
 األعراب من رجل جاءمها الرحبة ببالد كانا فلما ،واحد بعير على محمل في متعادالن مقيدان وهما بذلك، أمره عن الخليفة إلى وسيرا

 اليوم الناس رأس وإنك عليهم، شؤماً  تكن فال الناس وافد إنك هذا يا :له وقال أمحد االمام على فسلم عامر، بن جابر له يقال عبادهم من
 وبني بينك ما فإنه فيه، أنت ما على فاصرب اهللا حتب كنت وإن القيامة، يوم أوزارهم فتحمل فيجيبوا، إليه يدعونك ما إىل جتيبهم أن فإياك
  .محيداً  عشت عشت وإن متت، تقتل مل إن وإنك تقتل، أن إال اجلنة

  .إليه يدعونين الذي ذلك من االمتناع من فيه أنا ما على عزمي قوى مما كالمه وكان :أمحد قال

 قد المأمون أن اهللا عبد أبا يا علي يعز :ويقول ثوبه بطرف دموعه ميسح وهو خادم جاء مبرحلة دونه ونزلوا اخلليفة جيش من اقرتبا فلما
 ليقتلنك القرآن بخلق القول إلى تجبه لم لئن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من بقرابته يقسم وأنه ذلك، قبل يسله لم سيفاً  سل
  .السيف بذلك
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 بالضرب أوليائك على تجرأ حتى الفاجر هذا حلمك غرّ  سيدي، :وقال السماء إىل بطرفه ورمق ركبتيه على أمحد اإلمام فجثى :قال
  .مؤنته فاكفنا مخلوق غير كالمك القرآن يكن فإن اللهم والقتل،

  .الليل من األخري الثلث يف املأمون مبوت الصريخ فجاءهم :قال

 سفينة يف بغداد إىل فردونا شديد، األمر وأن دؤاد، أيب بن أمحد إليه انضم وقد اخلالفة ويل قد املعتصم بأن اخلرب جاء مث ففرحنا، :أمحد قال
 رجع فلما أمحد، عليه وصلى الطريق يف نوح بن حممد صاحبه ومات القيود، رجليه يف وكان كثري، أذى منهم ونالين األسارى، بعض مع

 بين الضرب إلى أخرج ثم شهراً، وثالثني نيفاً  وقيل شهراً، وعشرين مثانية من حنواً  السجن يف فأودع رمضان، يف دخلها بغداد إىل أمحد
  .رجليه في والقيود السجن أهل يف يصلي الذي هو السجن يف وهو أمحد كان وقد .المعتصم يدي

  

  :المعتصم يدي بين عنه اهللا رضي ضربه ذكر

 بدابة جاؤوين مث بيدي، ومحلتها التكة يف فربطتها ا أمشي أن أستطع فلم :أمحد قال ،قيوده في زاد السجن من المعتصم أحضره لما
 بيت يف فأدخلت املعتصم، دار جئنا حىت اهللا فسلم ميسكين، أحد معي وليس القيود ثقل من وجهي على أسقط أن فكدت عليها فحملت
 إذا أصبحت فلما القبلة، أعرف وال قمت مث منه، فتوضأت ماء فيه إناء فإذا يدي فمددت الوضوء فأردت سراج، عندي وليس علي وأغلق

  .احلمد وهللا القبلة على أنا

 دنوت فلما ؟ مكهل شيخ وهذا السن حدث أنه زعمتم قد أليس :قال دؤاد أيب ابن وعنده إيل نظر فلما املعتصم، على فأدخلت دعيت مث
 أمري يا :قلت مث ساعة فمكثت احلديد، أثقلين وقد فجلست!  اجلس :قال مث منه قربت حىت يدنيين يزل فلم ادنه، :يل قال وسلمت منه

  .اهللا إال إله ال أن شهادة إىل :قال ؟ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عمك ابن إليه دعا ما إىل املؤمنني

  .اهللا إال إله ال أن أشهد فإين :قلت

  .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إليه دعا الذي فهذا :قلت مث القيس، عبد وفد يف عباس ابن حديث له ذكرت مث :قال

 أتعرض مل قبلي كان من يد يف كنت أنك لوال :املعتصم قال مث كالمه، أتفقه مل أين وذلك أفهمه، مل بكالم دؤاد أيب ابن تكلم مث :قال
 الرمحن، عبد يا ناظره :قال مث للمسلمني، فرج هذا أكرب، اهللا فقلت، :أمحد قال ؟ احملنة ترفع أن آمرك أمل الرمحن عبد يا :قال مث إليك،
  .كلمه

 فسكت، ؟ العلم يف تقول ما :فقلت .أجبه :املعتصم فقال أجبه، فلم ؟ القرآن يف تقول ما :]الشافعي إسحاق بن[ الرمحن عبد يل فقال
 فلم وكفرنا، كفرك املؤمنني أمري يا :بينهم فيما فقالوا فسكت، ،باهللا كفر فقد مخلوق اهللا علم أن زعم ومن اهللا، علم من القرآن :فقلت
  .فسكت ؟ علم وال اهللا كان :فقلت قرآن، وال اهللا كان :الرمحن عبد فقال ذلك، إىل يلتفت

 أيب ابن :فقال ،به أقول حتى رسوله سنة أو اهللا كتاب من شيئاً  أعطوني المؤمنين، أمير يا :فقلت وههنا، ههنا من يتكلمون فجعلوا
  .ما إال اإلسالم يقوم وهل :فقلت ؟ وهذا ذا إال تقول ال وأنت :دؤاد

] ١٦ :الرعد[ )شيء كل خالق اهللا( وبقوله] ٢ :األنبياء[ )حمدث رم من ذكر من يأتيهم ما( بقوله عليه واحتجوا طويلة، مناظرات وجرت
 المؤمنين أمير يا واهللا هو :دؤاد أبي ابن فقال] ٢٥ :األحقاف[ )را بأمر شيء كل تدمر( بقوله خمصوص عام أنه حاصله مبا وأجاب
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 اليوم يف أحضروه مث ،دؤاد أبي ابن قال ما بمثل فأجابوا ؟ تقولون ما :لهم فقال فسلهم، والفقهاء قضاتك وهنا مبتدع، مضل ضال
  .حججهم حجته وتغلب عليهم، صوته يعلو كله ذلك وفي الثالث، اليوم يف مث أيضاً، وناظروه الثاين

 بالنقل، هلم علم وال اادلة يف املسائل م تنوعت وقد والكالم، بالعلم أجهلهم من وكان دؤاد، أيب ابن عليهم الكالم فتح سكتوا فإذا :قال
 بكالم غوث ابن معي تكلم وقد ،يقولها أحداً  أن أظن أكن لم مقاالت منهم وسمعت بها، االحتجاج ويردون اآلثار ينكرون فجعلوا
  .عين فسكت شيء، كمثله ليس صمد، أحد اهللا أن أعلم أين إال تقول، ما أدري ال :فقلت فيه، فائدة ال مبا وغريه اجلسم فيه ذكر طويل

 فيه، الطعن إىل به يتسلقون كامالً  احملدثني بعض عن ويلفقوا إسناده يضعفوا أن فحاولوا اآلخرة الدار يف الرؤية حديث هلم أوردت وقد
 من أجعلك حتى هذا إلى أجبني أحمد يا :ويقول اخلليفة به يتلطف كله ذلك غبون ويف ؟ بعيد كان من التناوش هلم وأىن وهيهات،
  .بساطي يطأ وممن خاصتي

  .إليها أجيبهم حىت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن سنة أو اهللا كتاب من بآية يأتوين املؤمنني أمري يا :فأقول

 وكلم( :وبقوله] ٤٢ :مرمي[ )شيئاً  عنك يغين وال يبصر وال يسمع ال ما تعبد مل أبت يا( تعاىل بقوله اآلثار أنكروا حني عليهم أمحد واحتج
 له نقول أن أردناه إذا لشيء قولنا إمنا( :وبقوله] ١٤ :طه[ )فاعبدين أنا إال إله ال اهللا أنا إنين( وبقوله] ١٦٣ :النساء[ )تكليماً  موسى اهللا
  .اآليات من ذلك وحنو] ٤٠ :النحل[ )فيكون كن

  .مضل ضال كافر هذا المؤمنين أمير يا :فقالوا الخليفة، جاه استعمال إلى عدلوا حجة معه لهم يقم لم فلما

 واشتد محي ذلك فعند خليفتني، ويغلب سبيله ختلي أن اخلالفة تدبري من ليس املؤمنني أمري يا :بغداد نائب إبراهيم بن إسحاق له وقال
  .شيء على أم يظن وهو عريكة، ألينهم وكان غضبه،

  .واسحبوه واخلعوه خذوه :قال ثم تجبني، فلم تجيبني أن فيك طمعت اهللا، لعنك :يل قال ذلك فعند أمحد قال

 مصرورة وسلم عليه اهللا صلى النيب شعر من شعرات معي وكان ،أنظر وأنا والسياط بالعاقبين وجيء وخلعت وسحبت فأخذت :أمحد قال
 مسلم امرئ دم حيل ال" :قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إن اهللا، اهللا املؤمنني أمري يا :فقلت العقابني، بني وصرت منه فجردوين ثويب، يف

 ال يقولوا حىت الناس أقاتل أن أمرت" :قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وأن احلديث، وتلوت "ثالث بإحدى إال اهللا إال إله ال أن يشهد
 كوقويف اهللا بني وقوفك اذكر املؤمنني أمري يا ؟ هذا من شيئاً  آت ومل دمي تستحل فبم ":وأمواهلم دماءهم مين عصموا قالوها فإذا اهللا، إال إله
  .أمسك فكأنه يديك، بني

 أن بعضهم وأمرين عليه فأقمت بكرسي وجيء العقابين بين فقمت بي فأمر كافر، مضل ضال إنه المؤمنين أمير يا :له يقولون يزالوا مل مث
 يعني - له ويقول سوطين يضربني أحدهم فجعل السياط ومعهم بالضرابني وجيء يداي فتخلعت أفهم، فلم اخلشبتني بأي بيدي آخذ

 عقلي وذهب علي فأغمي أسواطاً  فضربوني كذلك، اآلخر ثم سوطين فيضربني اآلخر ويجيء يديك، اهللا قطع شد :- المعتصم
 فلم رأسك، على اخلليفة!  وحيك :يقولون وجعلوا أجبه، فلم قوهلم إىل يدعوين إيل املعتصم وقام عقلي، علي يعود الضرب سكن فإذا ،مراراً 
 الضرب أعادوا مث الضرب، شدة من قال ما أعقل فلم فدعاين الثالثة، إيل جاء مث الضرب فأعادوا أجبه، فلم إيل عاد مث الضرب وأعادوا أقبل

 من األقياد أطلقت وقد بيت، من حجرة يف وأنا إال أشعر ومل فأطلقت يب وأمر أمري من ذلك وأرعبه بالضرب أحس فلم عقلي فذهب
 ما جملة وكان أهله، إىل بإطالقه اخلليفة أمر مث ومائتني، وعشرين إحدى سنة من رمضان من والعشرين اخلامس اليوم يف ذلك وكان رجلي،
  .جداً  شديداً  مبرحاً  ضرباً  كان ولكن سوطاً، ثمانين وقيل سوطاً، وثالثين نيفاً  ضرب
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  .اهللا رمحه التواضع كثري اللون أمسر رقيقاً  رجالً  أمحد اإلمام كان وقد

 وحني ،صومه وأتم ذلك من فامتنع الضعف من ليفطر بسويق أتوه صائم، وهو إبراهيم بن إسحاق دار إىل اخلالفة دار من محل وملا
 ،دماً  يثعب وجرحه عمر صلى قد :أمحد له فقال ؟! دمك يف وصليت القاضي مساعة ابن له فقال معهم صلى الظهر صالة حضرت
  .فسكت

 كما سراويله فعاد هللا فدعا شفتيه فحرك عورته فتكشف سراويله يسقط أن فخشي سراويله تكة انقطعت ليضرب أقيم لما أنه ويروى
  .عورة لي تهتك فال بحق لك قائم أني تعلم كنت إن العالمين، إله يا المستغيثين، غياث يا :قال أنه ويروى كان،

 ندم المعتصم أن وذلك عنه، يسأل وقت كل في والنائب يداويه وجعل جسده من ميتاً  لحماً  فقطع اجلراحيي جاءه منزله إىل رجع وملا
 وملا بذلك، واملسلمون املعتصم فرح عويف فلما خربه، يستعلم والنائب عنه النائب يسأل وجعل ،كثيراً  ندماً  أحمد إلى منه كان ما على
 وليعفوا( تعالى قوله ذلك في يتلو وكان البدعة، أهل إال حل في آذاه من كل وجعل الربد، يؤذيهما وإاماه مدة بقي بالعافية اهللا شفاه

  .]٢٢ :النور[ اآلية )وليصفحوا

 :الشورى[ )الظاملني حيب ال إنه اهللا على فأجره وأصلح عفا فمن( تعاىل قال وقد ؟ بسببك المسلم أخوك يعذب أن ينفعك ماذا :ويقول
 صلى اهللا رسول قال :قال هريرة أيب عن مسلم صحيح ويف "عفا من إال يقوم فال اهللا على أجره من ليقم" :القيامة يوم املنادي وينادي] ٤٠
  ".اهللا رفعه هللا تواضع ومن ،اً عزّ  إال بعفو عبداً  اهللا زاد وما صدقة، من مال نقص ما :عليهن أقسم ثالث" :وسلم عليه اهللا

 يف ومات يسابوري، اجلند ميمون بن نوح بن وحممد رئيسهم، وهو حنبل بن أمحد :أربعة بالكلية جييبوا فلم الفتنة على ثبتوا الذين وكان
 مثقالً  وكان .القرآن خبلق القول على الواثق سجن يف مات وقد البويطي يعقوب وأبو السجن، يف مات وقد اخلزاعي، محاد بن ونعيم .الطريق
  .مقتله كيفية ذكرنا وقد اخلزاعي نصر بن وأمحد .باحلديد

  انتهى

 تفاقم األمر إن :له يقولون_  اهللا رمحه حنبل بن أمحد اإلمام يعين_  اهللا عبد أيب إىل الواثق والية يف بغداد فقهاء اجتمع روي أنه :أقول
 في باإلنكار عليكم :وقال ذلك يف أمحد اإلمام فناظهرهم ،سلطانه وال بإمرته نرضى وال القرآن، بخلق القول إظهار يعنون_  وفشا

 أمركم، عاقبة في وانظروا معكم، المسلمين ودماء دماءكم تسفكوا وال المسلمين عصا تشقوا ال طاعة، من يداً  تخلعوا وال قلوبكم،
 ه.ا اآلثار خالف هذا صواباً،_  طاعتهم من أيديهم نزع يعين_  هذا ليس :هلم وقال .فاجر من ويستراح بر يستريح حتى واصبروا
 ومتابعة واجتماع عدل أهل السنة أهل لكن الناس، لقيا من منعه مث ،وسجنه وجلده السلطان آذاه وقد هذا، يقول أحمد اإلمام

  .تعاىل اهللا عند ما يرجون للنصوص

ده مث إنه عندما جاء اإلمام أبو احلسن األشعري، إمام أهل السنة واجلماعة، قضى على بدع املعتزلة هذه، باحلجة والربهان، ومل يقم هلم بع
   ."مات ناصر السنةاليوم " :ونودي عندما مات .قائمة
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  ومعاملة المنافق في اإلسالم للدكتور البوطي. سلول بن أبيّ  بن اهللا عبدرأس النفاق 
  ).اجلزء األول من املقالة من موقع إسالم ويب، أما معاملة املنافق يف اإلسالم فهو من كتاب فقه السرية للدكتور البوطي رمحه اهللا(

  موقع إسالم ويب –عبد اهللا بن أبّي بن سلول 

 الناس أشدّ  من كان رجلٍ  جثمانَ  الرتاب وارى، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول غزوات آخر وبعد، للهجرة التاسعة السنة من شوال شهر يف
 بن اهللا عبد لوائه ورافع النفاق زعيم هو ذلك، بأسره اإلسالمي للمجتمع شر  ومنبع قلقٍ  مصدر كانت وشخصّيةٍ ، وأهله لإلسالم خصومةً 

  .سلول بن أيب

 جماهراً  كافراً  أو، اإلميان صادق مؤمناً  إال ذلك قبل  الناس يكن فلم، الوجود إىل النفاق ظاهرة إخراج يف االمتياز صاحبة هي الشخصية هذه
 على ويقضي، داخله من اإلسالم هدم على ليعمل اخلفي؛ الكفر وهو، الشرك صريح من أخطر ثالثاً  طريقاً  سلول ابن فأضاف، جبحوده
  .أفراده ومتاسك، أبنائه تالحم

 بني شرساً  قتاالً  تعيش املدينة كانت يوم، وسلم عليه اهللا صلى النيب هجرة قبل البداية وكانت، سلول ابن نفس يف عميقةٌ  النفاق وجذور
 وتنصيب اخلالف بنبذ يقضي الفريقني بني اتفاقٍ  على الصراع وانتهى، أخرى مرّة لالشتعال تعود حىت قليالً  ثائرا دأ إن ما واخلزرج األوس

  .املدينة على حاكماً  سلول ابن

، وسلم عليه اهللا صلى النيب راية حول واجتماعهم، الشريعة حياض الناس وورود، يثرب أرض إىل اإلسالم بدخول الفكرة هذه ووئدت
 الشخصّية وأهواؤه الذاتية مصاحله كانت وبذلك، والسلطان امللك من حرمه قد أنه أساس على تقوم الدين هلذا سلول ابن نظرة فصارت

  .إسالمه يف والصدق إميانه يف اإلخالص عن امتناعه وراء

، نفسه عليه طبعت الذي واخلبث، أحشائه يف تنامى الذي باحلقد مدفوعاً ، للمسلمني اخلفّية العداوة سلول ابن نصب اليوم ذلك ومنذ
، الفنت واختالق االفرتاءات صنع يف تفّنن وقد، املسلمني بني للتفريق مسومه ينفث وانطلق، ودولته اإلسالم دعائم لتقويض حياته فكّرس
  .أحياناً  الظالم جنح وحتت، حيناً  الضوء يف، االختالف بذور وزرع، النفسية احلرب وشنّ 

 اليت السبع سنينه خالل، حاكها اليت واملؤامرات، أنشأها اليت األراجيف من جانبٍ  على للوقوف تكفي املدينة تاريخ على سريعة وإطاللة
 عليه اهللا صلى النيب عن بقوله ذلك عّلل وقد، بالعدو اللقاء قبيل أصحابه من ئةبثالمث املنافق هذا انسحب أحد فيوم، اإلسالم يف قضاها
  .تارخيه يف الطربي ذكره "؟ الناس أيها هنا ها أنفسنا نقتل عالم ندري ما واهللا، وعصاين فخرج أطاعهم" :وسلم

 إليه فجاء، والسالم الصالة عليه اهللا رسول يقتلهم كيال حللفائه الشفاعة يف سلول ابن سارع قينقاع بين يهود على املسلمني انتصار وبعد
 عليه النيب وجه يف الغضب ظهر حىت ثيابه من وأمسكه وسلم عليه اهللا صلى النيب على ذلك وكّرر، "موايلّ  يف أحسن، حممد يا" :وقال

 اهللا رسول له فقال، "الدوائر أخشى امرؤ إين، واألسود األمحر من منعوين قد" :بقوله املوقف هذا على إصراره عّلل وقد، والسالم الصالة
  ]راجع تعليق الدكتور البوطي رمحه اهللا فيما بعد[ .سريته يف إسحاق ابن رواه، )لك هم( :وسلم عليه اهللا صلى

، له االستسالم وعدم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قتال على اليهود من حلفائه بتحريض سلول بن أيب بن عبداهللا قام النضري بين غزوة ويف
  .املدينة من اجلالء إىل األمر م وانتهى، احلرب فأعلنوا، واملساعدة بالنصرة ووعدهم
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 عليه اهللا صلى النيب نساء خري عرض يف للطعن دنيئة مؤامرة حييك أن -شديدين ومكر بدهاء- سلول ابن استطاع، املصطلق بين غزوة ويف
 يف لتفصل النور سورة من الكرميات اآليات نزلت حىت كامالً  شهراً  الفتنة هذه بنار يكتوون املسلمون وظل، عنها اهللا رضي عائشة وسلم

  .القضية

 الفنت منه تصدر الذي السّري مقّرهم ليكون املنافقون أّسسه مسجد وهو، "الضرار مسجد" لفكرة املدبّر العقل سلول ابن كان تبوك ويوم
  .املسلمني بني البلبة إلثارة األراجيف فيه وتصنع

 إال، املؤمنني من معه ومن وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول وبغضه غيظه كتمان سلول ابن فيها حاول اليت العديدة احملاوالت من الرغم وعلى
 لقد واهللا، عين إليك" :الصحيحني يف كما والسالم الصالة عليه اهللا لرسول كقوله،  الدنيئة مشاعره حقيقة إىل تشري كانت لسانه فلتات أن

 رجعنا لئن" :وسلم عليه اهللا صلى بالنيب تعريضاً  وقوله، "ينفضوا حىت اهللا رسول عند من على تنفقوا ال" :حوله ملن وقوله، "محارك ننت آذاين
  .الصحيحني يف مذكور ذلك وكل "األذلّ  منها األعز ليخرجن املدينة إىل

 أوتوا الذين من ولتسمعن{ :تعاىل كقوله،  حقيقته وتبّني  مسلكه لتفضح تباعاً  اآليات تنزل، يشعلها كان ونارٍ ، يثريها كان فتنة كلّ  ومع
 يقولون فيهم يسارعون مرض قلوم يف الذين فرتى{ :تعاىل وقوله، )١٨٦ : عمران آل(} كثريا أذى أشركوا الذين ومن قبلكم من الكتاب
 يشهد واهللا لرسوله إنك يعلم واهللا اهللا لرسول إنك نشهد قالوا املنافقون جاءك إذا{ :وجل عز وقوله، )٥٢ : املائدة(} دائرة تصيبنا أن خنشى

  .اآليات من ذلك وغري، )١ : املنافقون(} لكاذبون املنافقني إن

 النيب أن واجلواب، ؟ بقتله يأمر ومل السنوات هذه طيلة حتّمله كيف،  سلول ابن من وسلم عليه اهللا صلى النيب موقف عن البعض يتساءل وقد
 تفاصيل يدركون يكونوا مل اجلزيرة أحناء يف العرب إن حيث، أصحابه يقتل حممداً  أن القبائل بني يُشاع أن خشي وسلم عليه اهللا صلى

 ذلك حقّ  يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سيّتخذها اليت العقوبات مربّرات استيعاب من يتمّكنوا ولن، املدينة يف حتدث اليت املؤامرات
 وال، بقتله األمر جاء مث، اإلسالم اعتنق ووجهائها املدينة سادات من سّيداً  أن :حاصلها، مشّوهة صورة حتماً  ستصلهم اليت والصورة، املنافق
  .الدين هذا اعتناق وبني بينهم حائالً  ستشّكل املنقوصة الصورة هذه أن شكّ 

 املراحل يف خصوصاً ، الداخلي الصف وحدة على حريصاً  كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن وهو، سابقه عن أمهّية يقلّ  ال آخر سببٌ  ومثّة
 أسلوب وسلم عليه اهللا صلى النيب فاختار، طريّة غّضةً  تزال ال األنصار نفوس يف اإلسالم بذرة كانت وقتٍ  يف، املدينة إىل قدومه من األوىل
 سلول ابن وجد حيث، بالفعل األسلوب هذا أمثر وقد، ومواقفه تصرّفاته خالل من الرجل حقيقة لتظهر سلول ابن أذى على والصرب املداراة
 الناس وأقرب أهله فنبذه، السابق يف عليهم ملكاً  تتوجيه يف يرغبون كانوا من يد على ذلك وكان، مواقفه من موقفٍ  كلّ  يف والبغض العتاب

  .إليه

 اهللا صلى للنيب يوماً  قال وقد، الصحابة خرية من كان والذي، عنه اهللا رضي أيبّ  بن اهللا عبد بن اهللا عبد ولده موقف من ذلك على أدلّ  وال
  .البزار رواه )صحبته وأحسن أباك برّ  ولكن، ال( :له فقال، "برأسه ألتيتك شئت لئن، أكرمك والذي،  اهللا رسول يا" :وسلم عليه

 شهر أواخر ففي، سلول ابن حياة من األخرية اللحظات حانت حىت، ومكائده النفاق أذى من معانام يف واملسلمون، األيام عجلة وتدور
 من بالرغم حاله عن والسؤال زيارته عن يكفّ  ال وسلم عليه اهللا صلى والنيب، املوت وشّدة املرض آالم ويقاسي فراشه على يسقط شعبان
  .له عداوته

 كيف يقّلبها الرمحن أصابع بني والقلوب، اهللا ذكر إىل يلني لعّله، املنافق هذا قلب يتألف أن بذلك أراد وسلم عليه اهللا صلى النيب ولعل
  .وأوليائه أتباعه لدعوة فاعلة فرصةً  ذلك كون إىل إضافةً ، يشاء
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 من سلول ابن فطلب، يزوره وسلم عليه اهللا صلى النيب عليه دخل فقد، سلول ابن حياة من األخري اليوم تفاصيل السرية كتب لنا وتروي 
 ابن اإلمام قال كما– موته بعد وعشريته ولده عن العار به ليدفع ذلك فعل وإمنا، له كفناً  ليكون ثوبه يعطيه أن والسالم الصالة عليه النيب
 يوم منه كان ملا له مكافأةو  ،وفضالً  منه كرماً ،  قميصه فأعطاه، أبداً  سائالً  يردّ  أن وسلم عليه اهللا صلى النيب عادة من يكن ومل، -حجر
 فلم طويالً  العباس كان وقد، عنه اهللا رضي العباس عّمه ليعطيه بدر يوم قميصه سلول ابن من وسلم عليه اهللا صلى النيب استعار فقد، بدرً 
  .سلول ابن قميص إال يناسبه يكن

، عليه وصلّ ، فيه أكفنه قميصك أعطين، اهللا رسول يا" :فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل عنه اهللا رضي أيبّ  بن اهللا عبد بن اهللا عبد وجاء
 النيب إىل أسرع ذلك عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر مسع فلما، عليه ليصّلي وقام، قميصه والسالم الصالة عليه النيب فأعطاه، "له واستغفر

 على زدت إن أين أعلم لو، فاخرتت ُخّريت إين( : له فقال، "؟ املنافقني على تصلي أن اك اهللا أليس" :له وقال وسلم عليه اهللا صلى
 )٨٠ : التوبة(} هلم اهللا يغفر فلن مرة سبعني هلم تستغفر إن هلم تستغفر ال أو هلم استغفر{ :تعاىل قوله يعين )عليها لزدت له يغفر السبعني

 أبدا مات منهم أحد على تصل وال{ :تعاىل قوله وهي األخرى اآلية نزلت عليه صلى فلما، وعدمه االستغفار بني بالتخيري اآلية جاءت فقد
  ).٨٤ : التوبة(} فاسقون وهم وماتوا ورسوله باهللا كفروا إم   قربه على تقم وال

 البقاء اآلخر البعض اختار حني يف، ضالهلم عن أفرادها بعض وتراجع، كبري بشكل النفاق حركة احنسرت سلول بن أيب بن اهللا عبد مبوت
  .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سرّ  صاحب اليمان بن حذيفة سوى يعرفهم ال، يظهرونه الذي والنفاق، يضمرونه الذي الكفر على

  

  فقه السيرة للدكتور البوطي –معاملة المنافق في اإلسالم 

 الذي بالشكل اليهود عن أيبّ  بن اهللا عبد دفاع من أعقبها وما ]أي ما جرى من ابن سلول بعد خيانة اليهود يف بين قينقاع[ احلادثة هذه
 يف وأنه نفاقاً، اإلسالم يصطنع كان أنه ذاك موقفه من اتضح فقد. شيئاً  الرجل هذا نفاق أمر من ختفي تكاد ال ،]وكل ما ذكر أعاله[ رأيناه

  .وأهله باإلسالم شراً  يضمر إمنا قلبه أعماق

 الكاذب أو املرتد أو املشرك معاملة يعامله ومل ذمته، خيفر فلم مسلم، أنه على كله ذلك مع عامله وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول أن غري
  .طلبه يف وأحلّ  أصر ما إىل وأجابه إسالمه، يف

 كان وإن كذلك، يعامل مسلم، أنه على المسلمين قبل من الدنيا في يعامل إنما المنافق أن على -العلماء أمجع كما- يدل وذلك
 بتطبيقه المسلمون ويكلف الدنيا في يطبق جانب: جانبني من تتكون جمموعها يف اإلسالمية األحكام أن ذلك وسبب. به مقطوعاً  نفاقه
 اهللا إلى عائد أمره ويكون اآلخرة في يطبق آخر وجانب الدولة، رئيس أو الخليفة ذلك على ويشرف بينهم، وفيما مجتمعاتهم على
  .تعالى

 لألدلة فليس مبوجبها، إال األحكام نتائج من شيء يرتتب ال حبيث واحملسوسة املادية القضائية األدلة على أمره فيقوم األول، اجلانب فأما
  .الجانب هذا في أثر أي االستنتاجية والقرائن الوجدانية

 القاعدة هذه ولبيان. تعالى اهللا إلى ذلك في القضاء ومردّ  الصدور في واستكن القلوب في استقر ما على فيقوم الثاين، اجلانب وأما
 فيما ويقول). أعمالكم من لنا ظهر مبا اآلن نأخذكم إمنا: (عنه اهللا رضي عمر عن البخاري رواه فيما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يقول
 من بشيء له قضيت فمن أمسع، ما حنو على له فأقضي بعض من حبجته أحلن يكون أن بعضكم ولعل إّيل، ختتصمون إنكم: (الشيخان رواه
  ).النار من قطعة هو فإمنا شيئاً، منه يأخذ فال أخيه، حق
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 الحكام بعض اتخذ ربما إذ منها والنيل بها التالعب من مأمن في الناس بين العدالة تظل أن القاعدة، هذه مشروعية من والحكمة
  .حق بدون الناس ببعض اإلضرار إلى ذريعة وحدها واالستنتاجية الوجدانية األدلة حجية من

 أفئدم، تسره وما املنافقني أحوال من كثري على اطالعه من الرغم على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان الشرعية، القاعدة هلذه وتطبيقاً 
  .العامة الشرعية األحكام يف تفريق أي دون املسلمني معاملة يعاملهم تعاىل، اهللا من بوحي

 البدهية الواجبات من فذلك تصرفام، أمام تامة يقظة يف يكونوا وأن ،المنافقين من دائم حذر في المسلمون يكون أن ينايف ال وهذا
  .ووقت ظرف كل يف املسلمني على
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    ...أخيرًا 
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  ١٢/٥/٢٠١١ :منتقديه من البوطي رمضان سعيد محمد الدكتور موقف
  الرحيم الرمحن اهللا بسم

  :السؤال هذا عن أجيب أن جيب أنين يبدو لكن وأمهلته كثرياً  علي تردد سؤالٍ  عن أجيب

  :يقولون شفاهاً  خياطبونين أو اهلاتف على أو إيل فريسلون م، يثقون الذين الناس وعلى احلق على والغيارى احملبون من األخوة هم كثريون

 املوقف، وتعلمون أسابيع ةأربع وأ أسابيع ثالثة قبل املسجد هذا يف ألقيته الذي اخلاص الدرس يف السابقة ملواقفي يتهمونين الناس من كثريٌ 
  ؟ الكالم هذا يقولون الذين هؤالء من موقفك هو فما خل،إ ...و موقفك ويفندون وباجلهالة وبالكفر بالضالل يتهمونك هؤالء :فيقولون

 أن يتصورون منهم والبعض حق، كالم قلت أنين يب الظن وحيسنون يعلمون فهم غليلهم، أشفي حىت عليهم أرد أن حيبون منهم والبعض
  .وأوضح فأبني أعود أن فينبغي كالمي يف ويشككون يرتابون الشباب بعض جيعل رمبا األجهزة بعض يف أو املواقع بعض يف هؤالء كالم

  :أجيب أن أحب هنا

 أزال وال كنت أنا الكالم، حوك على ةوقدر  التعبري على بالغة وقدرةً  بيّناً  لساناً  تيتو أُ  قد هللا واحلمد - األخوة أيها بوسعي أنا :األوىل النقطة
 جداً، اً غالي شيئاً  يكلفني هذا ولكن المستويات مختلف على كلهم الناس ُأرضي أن املختلفة اجلماهريية املناسبات يف أتكلم عندما قادراً 

 ويف اهللا إىل أرحل ال اإلميان، صايف مؤمناً  تينيميُ  أن وجل عز اهللا وأسأل كلهم الناس يُرضي أن يستطيع املنافق منافقاً، أصبح أن يكلفني
  .الشوائب من شائبةٌ  إمياين

 إال قلت ما أني مبيناً  نفسي عن أدافع وأن مرة من أكثر التلفاز يف وُبثَ  قلته عما أُدافعَ  أن بوسعي :األخوة هلؤالء أقول :الثانية النقطة
 بريء إنسان وأنني يقولون كما لست وأنني وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وصايا مع والمتفق  وجل عز اهللا كتاب مع المتفق الحق
 إذاً  ،مرائياً  أصبح ولسوف فارغة بجعبة غداً  اهللا إلى سأرحل الكالم هذا قلت إذا انإخوان يا لكن هذا، أقول أن بوسعي ،التهم هذه من
 كذا وأقول نفسي عن أُدافع ذا أنا وها ،به أُم قد مما براءيت أبرز أن أجل ومن ذايت، قيمة أبرز أن أجل من قلته احلق، هذا قلت عندما أنا

 فقد نفسك عن تدافع أن قادر وأنك مستقيم وأنك ملتزم أنك عنك يقال أن أجل من وفعلت قلت إنك :يل سيقال القيامة يوم لكن وكذا،
 لن أنا لذلك أبداً، الشكل ذا الوفاض خايل وتعاىل سبحانه اهللا إىل أرحل أن أريد ال أخي يا واهللا ال ،)السالمة مع اتفضل( أجرك أخذت
  .ثواب يل كان إن فعلت قد ملا الثواب كل أهدرت قد أكون نفسي عن أدافع أن أردت وإذا أبداً، أدافع

 األخوة وهؤالء ئاً مخط أنا أكون أن يمكن واهللا :أقول أن مثالً  التواضع باسم يخولني ال نفسي عن الدفاع عدم موقف :الثالثة النقطة
 جاهل وأنا الصادقين هم يكونوا أن ويمكن العصر، هذا باعوراء بن بلعام ويعتبروني جاهالً  ويعتبروني وُيكفروني ُيضللوني الذين
 ميكن أقول أن أردت وإذا القيامة، يوم وزرها أحتمل أنا مواقفهم مث ومن يب يثقون كثر ناس يوجد قلته إذا هذا ألن جائز، غري هذا ،كذلك

  .القيامة يوم أوزارهم أحتمل أنا احلالة هذه ففي خل،إ ... وممكن وممكن خطأ على أكون أن وميكن عنهم وأدافع حق على يكونوا أن

  احلل؟ ما إذاً 

 أيضاً  أحتدث وال عليه، وجل عز اهللا وألقى بييت يف عليه ورُبيتُ  التزمته الذي منهجي ويف قلت فيما نفسي عن أدافع ال أصمت، أن احلل
 :بالسؤال يالحقونين الذين األخوة هلؤالء أقول .؟أختذه أن ينبغي الذي املوقف ما إذاً  خل،إ ... وُيضللون ُيكفرون الذين اآلخرين مواقف ُمربراً 

 ِإن { :يقول اهللا قرار إذاً  اهللا وجه أبتغي قُلت قد فيما أكون أن إما ،وتعالى سبحانه اهللا إلى األمر ُأحيل وأن أصمت أن هو الموقف
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١٨٩ 

 

 من جاء وإذا ،والكالمية العلمية ُقدرتي الناس أمام ألُبرز ذلك قلت قد أكون أن وإما ،٣٨ الحج }آَمُنوا الِذينَ  َعنِ  يَُداِفعُ  اللهَ 
  .وآخرتي دنياي خسرتُ  أنا الحالة هذه ففي إذاً  بالجدل، عليه وأتغلب ُأجادله أن أستطيع يجادلني

 ال وأنا رسوله، وسنة اهللا كتاب يف درسته فيما عرفتهُ  قد ما أقول ،وجل عز اهللا دين يف شيئاً  أقول أن أُدعى عندما أنا به، وألتزم أقوله ما هذا
 عليه اهللا صلى اهللا رسول يقوله الذي ذا ملتزم وأنا اهللا يتوفاين أن وأرجو عيين ُنصب وضعته قد املبدأ هذا وسخطهم، الناس برضا أبايل
  :وسلم

  )الناس نةو مؤ  اهللا كفاه اهللا برضا الناس أسخط ومن الناس، إلى اهللا وكله اهللا بسخط الناس أرضى من(

  وكذا؟ كذا عنك ويقولون يكفرونك الذي هؤالء من موقفك ما :أحدهم يل يقول وقد عليه، أسري الذي مبدئي هذا

 لكن تائه ضال، ،ئمخط أنني على اجتهادهم ودلهم وجل عز اهللا دين في مجتهدين اإلخوة هؤالء كان إذا ،األخوة أيها موقفي
 كان إذا هذا اجتهادهم، على يثيبهم أن اهللا أسأل ،سبيل من المجتهدين على فما فيه، او أخطؤ  اجتهاد من هذا إلى انطلقوا

 فله أخطأ وإذا أجران فله فأصاب المجتهد اجتهد إذا :نقول .لخإ ... بالمروق يتهموني جعلهم الشوائب عن الصافي اجتهادهم
  .يثيبهم واهللا واحد، أجر

 عنها يرضى ال شخصية مصالح أو كياناتهم على سيطرت نفسية عداوة أو قلوبهم على يهيمن حقداً  هذا موقفهم سبب كان إذا أما 
 أحمد للشيخ ظفر ُقالمة بطلع ما أنا( الرفاعي أحمد الشيخ سيدي به دعا بما أدعو عندئذ فأنا ذلك إلى تسوقهم وجل عز اهللا

 :الرفاعي أحمد الشيخ دعا بما أدعو )الناس من ألم على فقبلها الشريفة يده وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أخرج الذي الرفاعي
 من حقد، من ينطلق كان إذا هذا فأهلكه، هلكةً  لي نصب ومن فخذه علي بغى ومن فكده كادني ومن فعاده عاداني من اللهم
 ُدعائي، هو هذا الحالة هذه ففي ،شيء أي أو كله البلد أو كله بالدين مصلحته بسبب يضحي أن يريد ذاتية مصلحة من ضغينة،

  .يريده الذي وليتكلم سبيل من المجتهدين على فما مجتهداً  كان إذا أما

 اهللا إىل نسري وحنن ننشد دعونا وجل، عز اهللا رضا إال أعيننا نصب نضع ال أن إليه نرحل سوف وحنن العاملني رب نعاهد دعونا خوةاإل أيها
  :الكالم ذا اهللا خناطب

  غضابُ  واألنام ترضى وليتك ...مريرٌة  واحلياة حتلو فليتك

  خرابُ  العاملني وبني وبيين ...عامٌر  وبينك بيين الذي وليت

  ترابُ  الرتاب فوق الذي وكل ...هني  فالكل الود منك صح إذا

  

 ليس أنا البلد، هذا شؤون على للقائمني باهلداية أدعو املنطلق هذا ومن البلد هلذا أدعو املنطلق هذا ومن وجل، عز ربنا ُخناطب هكذا
  . منه ننطلق الذين املبدأ هو هذا مجيعاً، عباده اهللا يهدي أن أحب مجيعاً، عباده اهللا يرحم أن أحب ود، عندي أنا حقد، عندي

  .تركب هلا أصل ال صور جداً، وعجيبة غريبة وعصور السوداء الغرف وعصر املونتاج عصر عجيباً، غريباً  شيئاً  نرى خوةاإل أيها اآلن حنن
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 مدخل يف قليلة ثلة هناك كان ،املسجد من اخلروج أثناء األموي خطيب كنت مسرية به قامت أسبوع أول يف لعندي، املونتاج وصل اآلن
 باهلتاف، وبدؤوا بينهم اندسوا املصلون خرج وملا ،املصلني خروج ينتظرون كانوا ولكنهم الصالة يف يشرتكوا مل أُناس الداخل، من املسجد

 ناوك فيهم، فيندجموا املصلون، خيرج ريثما املسجد داخل يف ينتظرون كانوا السجود، تعرف ال جباههم أن الناس هؤالء عن قلت أنا طبعاً 
 مثال هذا يصلون، ال بأم الناس كل أم وجيعلين احملافظات كل يف املسريات كل على هذا كالمي يسقط من ويأيت يهتفون، الكل

  .عنه وجل عز اهللا يرضى وال عنه نرضى ال شيء هذا زور، شهادة بواسطته ُخيتلق الذي للمونتاج

  .ذلك به بعد يالحقونين ال السؤال ذا يالحقونين الذين اإلخوة جيعل أن وجل عز اهللا أسأل
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