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ومػ  اىدػد   ىاحلمد هلل والصػةة والالػةـ ى ػي يػردو ريػ،ؿ اهللى وى ػي حلػو و ػ  و
 ديو وايًب بالندو إىل يـ، الدي . هب

يشرفِب أف أقدـ ىذه ال،رقػات بػْب يػدو ذ ػر  ايدشػلاد العةمػم ا مػاـ أما بعدى فإنو 
الػذو  ػاف مػالل الػدنرا و ػان  النػػاس    الػد د،ر زلمػد يػعرد رم ػاف ال ػ،ذاى ىػذا الر ػ 

قدمػػػو  حراتػػػوى وبعػػػد ايدشػػػلادهى وذلػػػث مػػػ   ػػػةؿ ا رث الع مػػػا وال  ػػػرو ال  ػػػّب الػػػذو
 لألممى والذو ما زاؿ مرداناً  ص اً ل   ث والدرايم.

ومػػ   ػػةؿ  احلػػم احلالػػُب الػػٍب  ػػدو اهلل لػػو هبػػاى والػػٍب وإف  انػػ   ػػادمم  ح ابػػو   
 الع د ربو وم،اله. ما ي قي بو  ّبر دائو إال أهنا  ان  ى ي احلقرقم أوؿ أمرىاى م رحم  ى
وىػػػ،   بردػػػو بػػػْب ادلنػػػ  لقػػػا اهلل  ؛ حرػػػث ثػػػّبةفرلػػػا بػػػْب حالػػػنات   فقػػػد اػػػه اهلل لػػػو

 واحملراب.
   رل س ى و.

 رحف بْب يديو يعب م  معْب أن،اره.والق
   لر م اجلمعم.

 وق لاى و  مات احلق الٍب  دح هبا.مظ ،ماً لقاء م،اقف احلق الٍب   د  وقد ق  
ال لو ونالألث  احلػم  ىال لو ا زه ى  ا مم  ّباًى وتق  و ىندؾ مه الن رْب والصديقْب

 احلالُب  ما رزقدلا لشرخنا الد د،ر ال ،ذا.
اػػه بػػْب أنػػ،اعن  ػػٌب مػػ   ىأف الشػػرر ر ػػو اهلل  ػػاف ىادلػػاً م،يػػ،ىراً مػػ  ال ػػدىا القػػ،ؿ 

وأحاط ذلػث   ػو بعقػ  وف ػر نػّبنى   وال  ال مى والداريرى قردةى والع ىوال قوى ـ، ا  ،ؿى 
 أحاذلػػػػا بػػػػو مػػػػ  ىػػػػرض من قػػػػاىمػػػػا أ ػػػػرج لنػػػػا ب ػػػػاىدو الع مرػػػػم بثػػػػ،ب أد  قشػػػػربى مػػػػه 

 وأي ،ب مقنه.
وق ما جتد ىادلاً اه بْب ما اعو الشلرد ا ماـ م  ح ،ر احلاؿ الذو يالدشػعره  ػ  

 م  غلالالو.
 ندائجو الع ما ادلقروء وادلالم،ع.ظلر   ونزارة الع و الٍب ت
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 وذةقم لالانوى وحةوة أدائوى وااؿ ى ارتو.
 ما قدمو لألمم. ال  رو الذو  اف ال،ىاء الذو ضو     أي ،بو ا د 

ولعمرو إف م   ةمو ما يص ح أف ي ،ف أظل،ذ اً يدرس     رات اآلداب دلا فرو م  
 إبداع فِبى غلمه إلرو القرمم الع مرم.

  ال،قػػ  الػػذو ي ػػرب  يخ رحم  و اف ف  ي كل  ي كل  و ي  رفم أن ي   مى مف   را  والش  
نػػػّبه لػػػذلثى ويلػػػع يػػػ عى ويعػػػد مػػػ  أحةمػػػو   ىػػػذه الػػػدنرا أف يقػػػَبف ا ػػػو هبػػػذا ال قػػػب 

 الثمْب!
وىػػػ، يػػػر  أف أن ػػػب الػػػذي   د ػػػ،ا فرمػػػا يالػػػمي بػػػال  ر ا يػػػةما ىػػػو مػػػ  ادلدةى ػػػْب 

 با يةـ وادلَببصْب بو.
 :أنو غلمه دلا يالمي ال  ر ا يةما -حبالب رؤيدو-ويق،ؿ معرفاً 

يػػػػائر احملػػػػاوالت الثقافرػػػػم والدريػػػػرم ل دعػػػػرؼ ى ػػػػي  انػػػػبن مػػػػا مػػػػ   ػػػػ،ىر ا يػػػػةـ )
الٍب يع،د هبا الدارس أو ال احث؛ دقرقم  ان  وحقرقدوى  ما يشم  يائر الدص،رات الذاترم 

 أـ ي  رم؛ ب    ر م  ان  أـ باذ م.
   دابػػات أو زلاضػػرات ىػػذه ال  ػػ،ث والدرايػػات مدمث ػػم  واحلصػػر م الػػٍب تدجمػػه مػػ 

 .(1)(مالا ةت تالمي ى ي ا دةفلا ال  ر ا يةما أو
ير  فرػو أف إذاً ى، يرفض ال  ر ا يةما  نو ير  فرو رؤ  ذاترم ل مؤل ْب أ ثر م  

 حلال اً با  ،ؿى وى،دة واحد اماً إلرلا.
ػ "التقليدي ""،و إلرو  ص،مو نال ػاً ممػم ولذلث و    و فلمنػا وىػذا ىػ، مػا ين أػا أف ي،  

لرؤيدو الالرايرم يػ،اء  ػاف ذلػث فرمػا يدع ػق  ،ق ػو مػ  ا حػزاب الالرايػرمى أو لرؤيدػو حػ،ؿ 
 العةقم مه أويل ا مر.

                                                 

 .11اجللاد   ا يةـ  رف ن لموى و رف ظلاريوى ص  (1)
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ولئ   اف اآل روف يروف ذلث ممم ومنقصػمى فإننػا نػر  ذلػث شلػا ؽلرػز منلجػوى ويزينػوى 
و احلقرقرػػػػمى وىػػػػا رضػػػػي اهلل تعػػػػاىلى ولػػػػرس إىل أىػػػػداؼ ويعصػػػػموى وغلع ػػػػو يصػػػػ  إىل أىدافػػػػ

 م،ى،مم ىا   نال لا تصب ضم  ىن،اف رضي الناس.
 يند دث ىنلما:وؽل ننا أف نر  ذلث م   ةؿ الرؤيم الد صر رم ل مالألدْب ال دْب 

 رؤيتو في إصالح المجتمع وما ي مى )األحزاب اإلسالمي"(:  -المحور األول 
ىػػا ندرجػػم حدمرػػم لعػػ   دػػب ومقػػاالت الػػد د،ر ال ػػ،ذا   أن  لػػا تريػػد أف تصػػ  إىل 

وىػػ، ال يػػر  يػػ رًة م، ػػًة إىل ذلػػث يػػ،  الػػدى،ة إىل اهلل تعػػاىل ى ػػي  ،إص  الح المجتم  ع
برانػاًى وبةنػاً واضػ اًى  ؛م   ةؿ براف احلقى ونشر اذلػدو الن ػ،و بػْب النػاس ىمنلاج الن ،ة

يد  ي بو الداىا  الشاردي ى ىن،انو الر م والرأفم والص  الذو غلب أفي،قظ الأاف ْبى ويرد 
 إىل اهلل تعاىل.

  إف ىػػػذا الػػػداىا لػػػرس ى رػػػو أف يصػػػ  إىل الندػػػائص الػػػٍب ير ،ىػػػا وأف ػلصػػػد ىػػػ،  ػػػار 
 ذلثى ب  ى رو أف يؤدو ملمدو وأف ال ينشأ  ىنلا ف الب.

 امدثااًل  مر اهلل تعاىل    دابو   ق،لو:
ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ہ  چ 

﮻ ﮼  ﮽  ﮾    ]يػػػ،رة الن ػػػ ى اآليػػػم: چ﮳ ﮴   ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺ 
125.] 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  چ وق،لو: 

 [.104]ي،رة حؿ ىمراف: چڻ  ڻ  ۀ  
 .«بلغوا عني ولو آي"»: وامدثااًل لق،ؿ النيب 

يػةمرْب" الػذي  ى  أذىػاف ويػ ،ؾ أولئػث "ا  ولنو ير  أف ىذا ال لو ال دىا نائب
اختػػذوا ادلػػنلص الالرايػػا ويػػر م   ػػةح اقدمػػه وت  رػػق  ػػريعم اهلل   ا رض؛ وىػػ، يعػػرض 

 رأيلو ويناقع ف رىو   م،اضه مدعددة م   داباتو؛ منلا ق،لو:
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 نّب أف لالاف حاؿ ا يةمرْب واجلماىات ا يةمرم يردُّ قائًة: ضل     أ   ان )
 وتالدنجدوف بنا م  أ  و.  ىى  ىذا الذو تدى،ننا إلرو

إننػػا مشػػأ،ل،ف ىػػن و باختػػاذ أيػػ اب ال، ػػ،ؿ إىل احل ػػو ولالػػ،ؼ ننع ػػف إلػػر و مػػ  
ى وندى، و إلرو ى  ئذن  رىاًى بداًل م  أف ضلاور وف،ؽ  رايا احل وى لنق،د و إىل احلق ىند

 ذ،اىرم ورضا !
ب  ىذا ما يق،لو  ثّب منلو  ىؤالء ا يةمرْبىالرـ، لالاف حاؿ أ   .. ىذا ما يق،لو 

بألالندلو ىندما يأيت م  يذ رىو بدن  لو ى  ال ريػقى وىػذا مػا قالػو يل  ثػّب مػنلو    ثػّب 
 م  ادلناي ات.

ول  ى أال تر ى يا قارئا ال رميى أف ىذا االىدذار الذو يػأيت ب الػاف احلػاؿ أو ب الػاف 
 تص رح النلص الذو قد ق ي وأمر بو اهلل؟ ادلقاؿى إظلا ى،   احلقرقم ت اوؿ إىل

إف ادل ػػم،ف الػػذو ؼلد ػػا وراء ىػػذا االىدػػذارى لػػرس إال قػػراراً تصػػ ر راً دلػػا أمػػر اهلل بػػو 
ى اده ودلا تعلد ذلو بوى   ل ال ،ؾ الد  رقا الذو لىب م   ةلو الص ابم أمر اهللى ول علػد 

 ر ا لرن ق قائًة:الذو أصلزه اهلل ذلو لقاء ذلثى وإف ىذا القرار الدص 
وبالػ  يػ  انو ى ػي  ىم  ي ،ؾ ىذا ال ريق ال ،ي  إىل نشر ديػ  اهلل   ا رض  ّبر 

ى أف نق ػػػز إىل  رايػػػا احل ػػػو الن ػػػ،س والػػػ ةدى ىػػػ  ذريػػػق دىػػػ،ة النػػػاس وزلػػػاورمو فػػػرداً فػػػرداً 
ىػػػاى فن ػػػرض يػػػ  اف ا يػػػةـ ى ػػػي النػػػاس مػػػ  ىنػػػاؾ  ػػػرىم ومنلا ػػػاً. واحل ػػػو الػػػذو فند ،أ

اآلفى اهلل لنػػاى بات ػػاع ىػػذا ادلػػنلص ال ،يػػ ى مػػ  حرػػث ال ضلدالػػبى ب،يػػعنا أف ننالػػو يػػر ققو 
 .(1)( بال ،ؾ ا ي اب وال،يائ  الٍب يال  لا نّبناى م  حرث ندرو وضلدالب!

 - مشروع ا يةـ الالرايا -  ي ص  ا ماـ الشلرد احلديث ى  حفم ىذا ادلشروع 
داتو ذلذا النلصى وي ْب حفاتو النظريمى وينقده وما  ره ى ي ا مم م  ويةتى وى  ي ب معا

ى مػػ  حلزيػػق لألمػمى وتشػػ،يو ل مقا ػػد مػ   ػػةؿ ال،اقػه اقػػرب دلثػػ  ىػذه احلر ػػات وا حػزاب
 .الشريعم

                                                 

 .47وىذه مش ةتناى ص( 1)
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  أف نػ،رد  ةمػو  مػا ىػ،   ىػذه ادلالػألم  نػو سلدصػر مػ، ز مػه ن ايػم مػا فرػوى وأف   
 وأي ،بو ال ديه.

  لالػػػ ب اال ػػدةؼ بػػػْب يؤ  ػػ ػػرة مػػػ  أ ػػ لا حػػػْب بػػػنقض ال  ر ػػو اهلل الشػػػرري ػػدأ 
ى فرق،ؿ وت  رقلا ا نالاف واقدمهى وفرض ا ف ار ادلنلجْب؛ الالرايا والديِبى   إ ةح

 :ر و اهلل
أ  ى ىذه ىا مأياة العم  ا يةماى   أبرز ما يدج ي ى ي الالػاحم ا يػةمرمى )

ادلأيػػاةى والػػٍب يق ػػف الرػػـ، منلػػاى ا ىػػداء  ول ػػ  مػػا ىػػ، مصػػدر ا   ػػاء الػػٍب أور ػػ  ىػػذه
 العادلر،ف ذلذا الدي ى أ لي الندائص والثمار؟

إن مص    در األ ك    اي كله    ا، يتم       ف    ي الع    دو  الت    ي س    رت إل    ى الجماع    ات 
اإلسالمي"، من واقع المذاىب واألنظم" الوضعي"، واالتجاىات ال ياسي" وال وري " الت ي 

 لفرض مذاىبهم وأنظمتهم على المجتمع. ي ل ها قادة ىذه المذاىب ودعاتها،
ومػػ  ادلع ػػـ، أف ىنالػػث قا ػػاً مشػػَب اً بػػْب ا يػػةـ وادلػػذاىب ال،ضػػعرم. ول ػػ   برنلمػػا 

 فارقاً أيايراً   ّباً   ال،ق  ذاتو.
فردمثػػػ    أف  ػػػًة منلمػػػا يقػػػدـ مشػػػروع نظػػػاـى ي ػػػَبض أنػػػو  القاس   م المش   تر ،أمػػػا 

 ا ف   وا  ثر ايدجابم حلا ات ا نالاف ومصاحلو.
ا يػػػػةما يػػػػأيت  ػػػػرة دين،نػػػػم ى فردمثػػػػ    أف النظػػػػاـ الف    ارس األساس    ي ال بي    روأمػػػػا 

   ا نالاف هللى وإؽلانو ال ،ىا ب، ،ده ووحدانردوى و قدو الدامم حب مدو وىدلػو ور دػوى ومػ 
 فل، ال ي مئ  إىل ح و نّب ح مو وال يثق بنظاـ يص ح دلعا و ومعاده نّب نظامو. 

ر بشػػريمى ت ناىػػا أ ػػ اهبا بػػدافه أمػػا ا نظمػػم وادلػػذاىب ال،ضػػعرم فلػػا  ػػرة رؤ  وأف ػػا
مزيص مػ  اال دلػادات الػٍب اقدنعػ،ا هبػاى وا نػراض الػٍب ايػدل،موى والعصػ رات الػٍب أيػرمو؛ 

إذ النػاس ملمػا  لعقػ،ؿى تقديالػاً ذلػا وإؽلانػاً هبػا؛ا مػ  يػ ر  إىل ا فئػدة واوم  ىنا مل ي   ذلػ
ا د  ،ا   ا ىراؽ وحلايزوا   الثقافات وادلدارؾى جتمعلػو مشػاىر الندي ػم ادلد افئػمى وت ػرقلو 

 ى  بع لو مصاحللو ادلخد  م وأى،اؤىو وأمز دلو ادلدعارضم.
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ىقػ،ؿ اآل ػري  مػ  أمثػاذلوى مػ   ػةؿ قنػاة فلرلات أف تالرو حراء   م م  الناس إىل 
 الدقديس وا ذىاف بأهنا  ّب حراء أ ر   ل ناس.

ودلػػػا  ػػػاف أ ػػػ اب  ػػػ  مػػػذىب حريصػػػْب ى ػػػي أف ي ػػػ،ف مػػػذى لو ىػػػ، الالػػػائد بػػػْب 
النػػاسى وىػػ، ادلعمػػ،ؿ بػػو   اقدمعػػاتى  ػػاف ال بػػد  ذلػػو مػػ  يػػ ،ؾ الالػػ ر  ال،حرػػد الػػذو ال 

ال يػػ ر  ال ػػرض وا لػػزاـى ول نػػاس بعػػد ذلػػث أف يعدقػػدوا أو   ػػال لػػو وال نػػُب ىنػػوى أال وىػػ،
يعدقػػػدوا ىػػػدو  نظػػػاملو وفائدتػػػو .. ولػػػرس مػػػ  يػػػ ر  إىل ال ػػػرض وا لػػػزاـ إال ال، ػػػ،ؿ إىل 

 احل و   ايدعماؿ الال  م الدن رذيم م  ىناؾ.
ويػػػػد خا ىػػػػذا ال ػػػػرؽ   أف ب ػػػػ،غ احل ػػػػو   يػػػػ  و العمػػػػ  ا يػػػػةماى ندرجػػػػم و ػػػػرة 

ا يةمرم احلقرقرم إذ تندشر   ىق،ؿ الناس وأفئدمو. ى ي حْب أف ب ػ،غ احل ػو ل قناىات 
  يػػ  و ا نشػػ م الػػٍب ؽلاريػػلا قػػادة ادلػػذاىب والػػنظو ال،ضػػعرمى ىػػ، ادل دػػاح الػػذو ال بػػد  منػػو 

 .(1)( ومذاى لو الٍب يدى،ف إلرلا ل ال  أنظمدلو
وإف ظلػػػرت أهنػػػا مد قػػػمى  وى ػػػذا يقػػػرر الشػػػرر أف أ ػػػ  ال  ػػػرة سل  ػػػم بػػػْب ادلنلجػػػْبى

ولذلث صلح ا يةـ   تريرر قرمو وم ادئو   أذىػاف النػاسى و  يػ ،ؾ اقدمعػاتى برنمػا 
 مل تنجح بقرم ادلذاىب ال،ضعرم   ذلث.

ويعػ،د الشػرر إىل ي رػػ  واقػه ىمػػ  القػائمْب ى ػػي ا حػزاب ا يػػةمرمى وػل ػ  م مػػ  
 اخل أ   ي ، لو؛ فرق،ؿ:

ة ىػػػذه اجلماىػػػات إىل قػػػادة ا حػػػزاب وادلػػػذاىب ال،ضػػػعرمى ورأوا  أ ػػػ ى فقػػػد نظػػػر قػػػاد)
 رػػػف يدجلػػػ،ف إىل  رايػػػا احل ػػػو ىػػػ  ذريػػػق الػػػد ،ؿ   ادلعَب ػػػات الالرايػػػرمى أو اقد ػػػاـ 
ال رؽ الث،ريمى وما ىا إال ب ه زلاوالت ى ي ىذه الالاحم أو ت ثى وإذا ىو مَببع،ف ف،ؽ 

 قدمه دوف أو مشانب أو معارض!اىروش احل وى وإذا بأنظمدلو وأف ارىو تن ال    
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ىػػذه الالػػرىم اخلاذ ػػم   صلػػاح  -أو ايػػدل،ت ا يػػةمرْب-ومػػا ىػػ، إال أف ايػػدل،مو 
ا حػػػزاب   فػػػرض يػػػ  اهنوى ومػػػ    فػػػرض أف ػػػارىو وأنظمػػػدلو ى ػػػي  ت ػػػث ادلنظمػػػات أو

 الناس.
ذا ال نالػػ ث مالػػالث وأ ػػذت العػػدو  ت عػػ  فع لػػا   أف ػػارىوى بػػ    ن ،يػػلو: دلػػا

 ىؤالء الناس؟ 
إهنو ػلم ،ف إىل الناس أف اراً وأنظمم بشريم تافلػمى وضلػ  ضلمػ  إلػرلو ا يػةـى ألالػنا 
أوىل مػنلو بالد، ػو إىل  رايػا احل ػو والػد  و  قالرػػدهى يػ،اء أتػرح لنػا ذلػث باال ػػَباؾ   

النػػاس   ىػػذا العصػػر أف ادلعَب ػػات الالرايػػرم أو باقد ػػاـ ال ػػرؽ الث،ريػػم؟!.. ولػػئ   ػػاف قػػدر 
ى ػرلو  ت رض ادلػذاىب ى ػرلو بػالق،ةى ف ػن   الالػ اقْب إىل ذلػثى ولػر   ادلػذىب ادل ػروض

 ى، ا يةـ!!
و  نمػػار ىػػذه احملا مػػم أو ادلراوضػػم ال  ريػػم الػػٍب فرضػػدلا العػػدو ى نالػػا قػػادة العمػػ  

دقػػاد ق ػػ   ػػ  ا يػػةما أف ا يػػةـ الػػذو يػػدى،ف إلرػػو وينل ػػ،ف  دمدػػو إظلػػا ىػػ، ديػػ  واى
 اء. والػدي  إظلػا يالػرو إىل العقػ،ؿ ىػ  ذريػق القناىػم والرقػْبى وإظلػا يػ ر و الػدى،ة واحلػ،ار 

أمػػػا مػػػا فرػػػو مػػػ   ػػػرىم ونظػػػاـى فندػػػائص ذ رعرػػػم لدين،نػػػم العقػػػ  والق ػػػب  ل،ىرػػػم اهلل وا قنػػػاع. 
ويػػػػ  انو. ولػػػػ، أف إحػػػػد  دوؿ ال أػػػػا وال  ػػػػر   ا رض أىج ػػػػ  مػػػػ  ا يػػػػةـ بشػػػػرىدو 

مو فاختذت م   رائعو وأح امو بديًة ى  نظاملا الذو  اف يػائداًى دلػا أد  لػا ذلػث ونظا
  حظػػّبة ا يػػةـ مػػ  حرػػث إنػػو ديػػ  يالػػدجرب بػػو ا نالػػاف  مػػر اهلل وؽلػػارس مػػ   ةلػػو 
الع ،ديم هللى ولػرس بػْب  ػريعم ا يػةـ والنظػاـ الػذو  ػاف يػائداً مػ  ق  ػوى   ىػذه احلػاؿى 

 أو فرؽ.
جلماىػات ا يػةمرم نالػ،اى   نمػار ىػذه ادلراوضػم ال  ريػم يػ  يػ  اف ول   قادة ا

ت ػػػػث العػػػػدو ى ىػػػػذه احلقرقػػػػم الػػػػٍب ىػػػػا مػػػػ  ال داىػػػػم   ػػػػاف. وايػػػػدل،مو مأػػػػامرات رؤيػػػػاء 
ادلنظمػػػػات وا حػػػػزابى فأىرضػػػػ،ا ىػػػػ  ملػػػػاـ الػػػػدى،ة إىل ىقائػػػػد ا يػػػػةـ ىػػػػ  ذريػػػػق الَببرػػػػم 
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عَب ػات الالرايػرمى أو اجتلػ،ا إىل ريػو اخل ػ  واحل،ارى   ت رن،ا ىو اآل روف ل د ،ؿ   ادل
 .(1)(االنقةبرم والث،ريم

ىذه ىا ادلن  قات ال  ريمى والن الرم الٍب ير  الشػرر أهنػا  ػدى  ت ػث اجلماىػاتى 
و رفدلػػا مػػ  مرػػداف العمػػ  الػػدى،و الػػذو  ػػاف ينشػػ  لر ػػث اخلػػّبى وا  ػػةح   اقدمػػهى 

الالرايا احلز ى ادل اء بادلنازىاتى وا نانراتى  فد دح لو الق ،ب والعق،ؿ إىل مرداف العم 
 و  ذلث يق،ؿ ر و اهلل:

إىل اهلل و داماً لدي  اهللى  ىؤالء الذو ىر ف،ا الناس ى ي أن اللوى دىاةً وى ذا ي،ؿ )
أو ي رقػػػػػ،ف أب،ابػػػػػو مػػػػػ   ػػػػػةؿ  ىيندجع،نػػػػػو   يػػػػػاحم العمػػػػػ  الالرايػػػػػاإىل ذػػػػػةب ح ػػػػػو 

 .(ادلأامرات الث،ريم
 لشرر   ذ ر اآلفات الناجتم ى  ىذا الد ،ؿ م   ةؿ النقاط الدالرم:  ي ص   ا

إن التحول من العم   ال دعوإ إل ى العم   ال ياس ي يفق د الداعي " إل ى اف  -أوال  
تع  الى، س   ين" ال  نفس، وص  فايىا، ويورا  و ق   وة القل  ب، مم  ا يا  يع ك ي  را  م  ن س  مات 

 شخصيتو التي ينبغي أن تالزمو؛ وفي كلي يقول:
م  أف إنِب ىندما أقرر الد ،ؿ   ادلعَبؾ الالرايا ابدأاء ال، ،ؿ إىل احل وى ال بد  )

ي ،ف و ػ،دو الأالػب   ادلنػاخ ادلةئػو ذلػذا ادلعػَبؾى وال بػد  أف يدجػو  ػ   نشػاذا ال  ػرو 
 والال ، ا إىل ريو اخل   وا يالرب ادلد   م بال، ،ؿ إىل ىذا اذلدؼ. 

 ػػػػ ائا الروحػػػاى وأف يػػػػ،ر ِب مػػػه ا يػػػػاـ قالػػػ،ة   الق ػػػػب والشػػػأف   ذلػػػػث أف ي ػػػد د 
واض راباً   الن سى وأف ؽلد  نا رم م  ال  اب ى ي مشػاىر ى ػ،ديٍب هلل ومشػاىر  قػٍب بػو 

وال بد  أف يؤ ر ىذا احلاؿ   ت ديد معظو ما أحلده بػو مػ  ىػد ة  وتعظرما لو ومراق ٍب إياه ..
و. يع و ىػذا  ػ  مػ   ػاف معػازى   زج  ن الػو   ىػذا إىل اهلل و دمم دينى ي ذريق الدى،ة 

 .(2)( ادلناخ وابد ا هبذه احلاؿ
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إن العم      ال ياس    ي يف    رض عل    ى الداعي    " أن يا    ع نف     و ض    من أح    د  -ااني    ا  
المحاور ال ياسي"، وىذا يفرض علي و تحالف ات ال تتواف ع م ع نق اي رس التو، و،وىرى ا، 

 و، ويجع  وصولو إلى أىدافو م تحيال :أو أنو سيتجنب ك  تلي التيارات مما ياعف
إف د ػ،يل   ىػذا ادلعػَبؾى ي ػعِب و لػاً ل، ػػو أمػاـ زلػاور يرايػرم مدعػددةى وي ػػرض )

ى ػػا  االصلػػذاب إىل ف ػػث واحػػد منلػػاى ومػػ    الد ػػرؾ حلالػػاهبا .. إف مػػ  ادلالػػد ر  أف أزج  
ريتى دوف أف ن الػػػا   يػػػاحم العمػػػ  الالرايػػػاى  قائػػػد جلماىػػػم تد ػػػه يػػػّبو وتنقػػػاد   ػػػا

أيالف مه ىذا ال ريق أو ذاؾى ذلػث  ف النشػاط الالرايػا الػذو ي ػرؽ أبػ،اب احل ػوى ال 
ؽل ػػ  أف يد ػػرؾ   فػػراغ .. إذ ىػػ، زلػػاط بدرػػارات مدخال ػػمى بػػ  مدصػػارىم  ػػٌب. ولػػ  ي ػػ،ف 
اليػدقةؿ  ػاحب ىػذا النشػاط ىنلػا إال معػُب واحػد ىػ، اختػاذ م،قػف ادلعػاداة ذلػاى ومػ    

قػػا ىػػذه الدرػػارات   لػػاى ى ػػي ا دةفلػػاى ى ػػي الػػَببا بػػو وال رػػد لػػو. والندرجػػم ف الػػ،ؼ ت د
الػػػٍب ال منػػػاص منلػػػاى ىػػػا أف ت ػػػره وتالػػػدل ث قػػػ،اه ويػػػ  تألػػػب ت ػػػث الدرػػػارات و  ضػػػراـ 

 ىدواهنا.
فرػػػو مػػػ  أحػػػد مصػػػّبي : إمػػػا ذلػػػث ىػػػ،  ػػػأف الػػػد ،ؿ   ادلعَب ػػػات الالرايػػػرمى ال بػػػد  

اى وإمػػػا االيػػػػدقةؿ ىنلػػػا ارعػػػػاً وىػػػ، مػػػػا يعػػػِب تألػػػػب االضلرػػػاز والد ػػػالف مػػػػه أحػػػد زلاورىػػػػ
 .(1)( ا ذراؼ واحملاور   لا ى ي  احب ىذا االيدقةؿ بالعدواف والقلر

انشغال ال دعاة بالعم   ال ياس ي س يفقدىم التف رر ل دورىم الحقيق ي، وى و اال ا : 
 التخصص الدقيع في العلوم الشرعي"، وتعليم الناس أمور الفقو والدين:

  نمار ىذا الد، وى وي  تأ ّب ىذه الدرارات ادلدصػارىمى ومػا ي دن لػا مػ  ضػجرص )
ىػػ  ىم ػػا م  أػػاً ىػػ  اهلل ومعرفػػاً بدينػػو داىرػػاً إىل  أجتػػردوت،قعػػات وم ا ػػالتى ال بػػد  مػػ  أف 

   ػػؤوف الالرايػػم رلاىػػد   يػػ ر  ب ػػ،غ احل ػػوى م  ػػرن    ػػراذوى وأف أيػػ،ؿ إىل سلا ػػو 
.ال،يائ  الٍب غلب أ  ف أختذىا ل دأ ب ى ي اخلصـ،
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وال تػػػنسر أنػػػِب أضػػػرب ادلثػػػ     ػػػ  ذلػػػث بن الػػػاى م َبضػػػاً أنػػػِب أمػػػّب ااىػػػم إيػػػةمرم 
واحػػد مػػػ  أفرادىػػػاى فػػػة  ػػػـر أف ىػػػذه ىػػا احلػػػاؿ الػػػٍب يػػػر ،ف  ى رلػػػا أت ػػػاىا أو يػػػائر  أو

 زمةئا وإ ،ال.
لربانرػم القائ ػم: إذفى فقد تقاىدت ال ائ م الٍب تالام  ذات يـ، إىل مالػد،  ال، ػرم ا

ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  چ

[ى ى   رؼ الد قو   الػدي  والد، ػو بػو إىل 122الد،بمى اآليم: ي،رة ]چ...ىئ  ىئ 
ىامم الناس مع مْب وم شػري  ومنػذري . وايدعاضػ  ىػ  ذلػث هبػذا الػذو افد مػ  ن الػلا 

 فرو.
  لػػػػوى  ػػػػاى ،ف بالػػػػدي  يندظػػػػروف مػػػػ   ىػػػػذاى والنػػػػاس الػػػػذي  مػػػػ  حػػػػ،يلى   لػػػػو أو

ي صػػػروهنو بػػػو وػل  ،نػػػو إلػػػرلوى تػػػائل،فى مدن  ػػػ،ف ىػػػ   ػػػراط اهلل ىػػػز و ػػػ ى يندظػػػروف مػػػ  
يأ ػذوف بأيػديلوى قػد أحاذػ  هبػو  ػراذْب مػ  ا نػس واجلػ ى بايػو الد شػّب أو الدنػ،ير أو 

ب ػ  مػػا -   ػ ،هى وي عثػ،ف   ن ،يػلو الدثقرػفى يشػ،ى،ف ذلػو حقػائق ا يػةـى ويع ػػروظل
 دواىا االمشئزاز منو. -ؽل  ،ف

الػػدى،ة الدخري رػػػم قائمػػم ى ػػػي  ػػػ  قػػدـ ويػػػاؽى وا يػػةمر،ف الػػػدىاة إىل اهلل    ػػػأ  
 ان  ىػ  مقاومػم الدخريػب بال نػاءى وىػ  النلػ،ض  ػا أقػام،ا أن الػلو فرػو مػ  ملػاـ الػدى،ة 

 إىل اهلل وت  رغ    مات اهلل وأح امو.
  لاداً   ي ر  اهلل؟ -وىذه ىا احلاؿ-ف رف ي ،ف ىم  ىؤالء الناس 

 ب   رف ال ن ،ف مؤا ذي  ىند اهلل يـ، القرامم ى ي ىذا الدشان  وا ىراض؟
و رف ال ند م  أوزار ىؤالء الشاردي  والدائلْب الذي   أ نا ى  نص لو وإر ادىو 

يػػا القرػػادة ودىػػ،مو إىل اهللى انصػػرافنا إىل يػػاحم ادلعَب ػػات الالرايػػرم وت  عنػػا إىل ب ػػ،غ  را
 .(1)( واحل و ومنا  م احل اـ   ي ر  ذلث فن،ف العداء؟
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  ي رف ر و اهلل إىل ما ذ ره يابقاً م  أي اب رف و ذلذا النلص "العم  الالرايػا" 
  ال، ػػػ،ؿ إىل اقدمػػػه ا يػػػةما ادلنشػػػ،د؛ وىػػػ، أف أر ػػػد القػػػادة ال ؽل ػػػ  أف يقػػػ،دوا إىل 

دئ الال رمم ل َببرم والال ،ؾى وؽلث  ى ي ذلػث لقائػد تقػا الر د رلدمعاً مل يش ه بأ ،ؿ ادل ا
ر ػػػػرد يقػػػػ،د رلدمعػػػػاً مػػػػ  ال صػػػػ،صى   يػػػػذ ر أمث ػػػػم لػػػػ عض ا يػػػػةمرْب الػػػػذي  و ػػػػ ،ا إىل 

 ادلنا ب فدقاىص،ا ى  يقرق ادلر ،ةى وإلرث  ةمو   ذلث:
 أما براف النصف الثال فن، زه فرما ي ا:)

ادلنش،دى إظلا يدمثةف   أفراده. وما ح امو إال فئػم إف يد  وحلمم اقدمه ا يةما 
مػػ  ىػػػؤالء ا فػػػراد. ومػػػ    فػػإف و ػػػ،د اقدمػػػه ا يػػػةما ال يعػػِب أ ثػػػر مػػػ   ػػػةح أفػػػراده 

 وايدقامدلو ى ي  راط اهلل ى  بصّبة ووىا.
بػػػْب  ػػػارد ومرتػػػاب  - مػػػا ىػػػا احلػػػاؿ اآلف-فػػػإف مل يصػػػ ح ىػػػؤالء ا فػػػرادى بػػػ  ظ ػػػ،ا 

دى إال م  رحو ربثى فلرلات أف يد قق أو تػألف اقدمػه ا يػةماى وضاؿ وفايق وم  
مػػػ  إذػػػار غلمعلػػػوى أو مػػػ  رلػػػرد ا دمػػػاىلو يػػػ  مظ ػػػم ح ،مػػػم مالػػػ مم تنػػػادو با يػػػةـ 

 وتقدنه بد  رق  رائعو وأح امو.
أرأي  إىل فئات  ٌب م  ال صػ،صى إف يػ،ذلو إىل  ػرع نظػاما مػ  ال صػ،ص يػ  

ع  منلو مةئ م م لري  أو بشراً منزىْب. ب  إف حقرقم الال،ء قرادة را دةى ال ؽل   أف غل
الٍب  ان  مدنا رة   أفرادىوى تد ،ؿ ي  يػ  اف ىػذا الدجمػه والدةقػا إىل ترػار مػدةذو 

 م  الال،ء!..
أورلرس ىذا الذو أق،لو م  ال،ضػ،ح   ػاف؟ بػ  أفر، ػد   النػاس مػ  يرتػاب فرػو دوف 

 م ابرة أو ىناد؟ ..
وي  انو إال حزاـ ض   وجتمره؟ ومٌب  اف ال ػ   والدجمرػه يأنرػاف ىػ  وى  احل و 

 تز رم الن س وت لّبىا م  الزن  واآلفات؟
وإف   ذا ػػػػػريت لصػػػػػ،راً  ثػػػػػّبة لر ػػػػػاؿ إيػػػػػةمرْب ق ػػػػػزوا إىل  رايػػػػػا احل ػػػػػو وأمالػػػػػ ،ا 
 بن،ا ػػروى مدجػػػاوزي  وا ػػب الَببرػػػم والػػػدى،ة وا قنػػاع بػػػاحلجص الع مرػػػم والثقافرػػمى ف ػػػو يدػػػأت  
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منلو أف يص  ،ا أو فالاد أو يق، م،ا أو اى، اج. ومل ي ردوا ا يةـ بَببعلو ى ػي  رايػا 
ادلالؤولرم واحل و إال ما أوعلدو أ لزة ا ىةـ ادلعاديم وأد  دو   قناىم  ثّب مػ  النػاسى مػ  
أف ا يةـ برى  ى ػي ىجػزه ىػ  القرػاـ بػأو إ ػةح!.. فلػا ىػو ر الػو ػل مػ،فى وىػا ىػ، 

 د الذو  ان،ا يدأف ،ف منو باؽن  ما ى،!..ال الا
إنػػػو  يالػػػر   يػػػ ر  ا  ػػػةح وتقػػػ،مي االى، ػػػاج وبالػػػ  فاى رػػػم ا يػػػةـى أف ت مػػػه 

ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   چ  ن ػػق القػػرحف:  - مػػا تقػػ،ؿ لأػػّبه-بعقػػ  احلػػا و وفػػؤادهى فدقػػ،ؿ لػػو 

م إىل ى م  أف ت مه ب ريػرو فدقػ،ؿ لػو  ن ػق الػن س ادلد،  ػچٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
 ادلأاًل: ى  لث إىل أف تد ،ؿ ى  ىذا ال ريا آل ذ زل ث فرو.

مػػا الػػذو ي ػػرُّ ا يػػةـ ويالػػ،ؤه أف ال ت ػػ،ف أنػػ  احلػػا و   ا مػػمى إذا  انػػ  الدز رػػم 
الن الرم واذلدايم العق رػم قػد حػ    ػ ه منلمػا زل ػو مػ   رػاف احلػا و وأفئػدة النػاس؟ ومػا الػذو 

أنػػ  احلػػا وى و ػػاف ال الػػاد مالدشػػرياً   الن ػػ،س وال ػػةلم ي رػػد ا يػػةـ وين عػػو إذا  نػػ  
 ملرمنم ى ي العق،ؿ؟

 - ػػػػػع،باً وقػػػػػادة-وإذا  ػػػػػاف اجلػػػػػ،اب واضػػػػػ اًى فمػػػػػا لػػػػػث ال تدجػػػػػو إىل النػػػػػاس   لػػػػػو 
بالنصػػر م وا ر ػػاد والالػػعا إىل تز رػػم الن ػػ،س وتصػػعردىا إىل مالػػد،  احلػػب هلل واالندعػػاش 

إذلػػث الػػذو أهن ػػث إىل ىػػذه ال،ظر ػػم و ػػر فث هبػػاى بػػدي  اهلل. ى مػػاً بأنػػث تن ػػذ هبػػذا أمػػر 
وتنػػػػاؿ بػػػػذلث أ ػػػػراً ال ينػػػػاؿ مث ػػػػو إال   ػػػػار الربػػػػانرْبى وير ػػػػه اهلل    ةمػػػػث يػػػػر  اذلدايػػػػم 
والق ػػػ،ؿى فرد قػػػق لػػػد  احلػػػا و ا يػػػةما العم ػػػا الػػػذو تريػػػدى وينصػػػاع النػػػاس إىل احل ػػػو 

 ا يةما الذو تنشده وتنادو بو؟!.. 
، قرػػػػاـ اقدمػػػػه ا يػػػػةما فعػػػػًةى فلػػػػذا ىػػػػ، وحػػػػده الالػػػػ ر ى وىػػػػا إف  ػػػػاف ادل دأػػػػي ىػػػػ

 ال مانم الٍب ال بدي  ىنلا.
أمػػا إف  ػػاف ادل دأػػي منافالػػم اآل ػػري  ى ػػي احل ػػوى وسلا ػػمدلو   يػػ ر وى فمػػا ذلػػؤالء 
الناسى ال يع ن،ف إذف ى  قصدىو ىذا؟ وإنو لقصد ذ رعا ل  غلّرملو م  أ  ػو أحػد.  ػ  
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فم   ان  ىجرتػو إىل اهلل وريػ،لو »: ما   ا مر أننا نالدذ ر   ىذا ق،ؿ ري،ؿ اهلل 
فلجرتو إىل اهلل وري،لوى وم   اف ىجرتو إىل دنرا يصر لا أو امػرأة ين  لػاى فلجرتػو إىل مػا 

 .(1)( «ىا ر إلرو
ويػػػػذ ر أمث ػػػػم ىػػػػ  ال ػػػػًب ال ػػػػ   الػػػػٍب ا داحػػػػ  بعػػػػض الػػػػدوؿ العربرػػػػم  ػػػػراء العمػػػػ  
الالرايػػػػا ا يػػػػةماى و رػػػػف أف حلالػػػػث ا يػػػػةمرْب ىنػػػػاؾ بادل ايػػػػب ادل،ى،مػػػػم ادلزى،مػػػػم 
 ع لػػو يػػ  اً خلػػراب الػػ ةدى برنمػػا  ػػاف ادلر ػػ، مػػنلو أف ي ،نػػ،ا يػػ  اً لصػػةحو بػػالَبفه ىػػ  

 ادل ايب الدنر،يم.
و اف احلديث ى  اجلزائرى و ن  أذ  ر بالنلص ا يةما الص رح -قاؿ يل أحدىوى )
ا إىل  دمػػػم ا يػػػةـى وأحػػػذ ر مػػػ  االيػػػدمرار   ىػػػذا اخل ػػػأ القدػػػاؿى وادلدمثػػػ      الالػػػع

 قاؿ يل: -ا ىراض ى  ا يةـ  أًة  خا مم احل اـ ومنافالدلو ى ي  رايا احل و
إنث تد دث دائماً ى    أ ىؤالء ا يةمرْبى وال تد دث ى  اجلرؽلم الػٍب ارت  لػا 

نلو حقلػػو الػػذو و ػػ ،ا إلرػػو بػػال رؽ القان،نرػػم والدؽلقراذرػػم احل ػػاـ اجلزائريػػ،فى إذ اندصػػ ،ا مػػ
 ادلعدمدة!..

ق ػػ  لػػو: لػػ، ى مػػ   أف الػػذي  اند صػػب مػػنلو ىػػذا احلػػقى ىػػو ذػػةب ح ػػو وزلَبفػػ، 
ىم  يرايػاى إذف ال د ػف ادل،ضػ،عى وإذف ل ػاف ب،يػعا أف أى ػ  ىػ  ايػدعدادو لػدفاع 

الظةمم   جتارة  اؿى أو   مأػنو  قان،ل ىنلوى  ما يدافه أو زلاـن ى  ذرؼ وقع  ى رو
يراياى أو   حق م دالب  ماريم ح و. بق ه النظر ى  أ ر ذلث ى ػي ا يػةـ يػ  اً 
أو إغلابػػاً. وى ػػرلو   ىػػذه احلػػاؿ أف ال غلع ػػ،ا مػػ  ا يػػةـ مد  ػػاً لػػدىو حقلػػو أو يػػةحاً 

ػػع لو أف يد ر ػػ،ا  أػػّبىو   الػػدفاع ىػػ  حقلػػ و الػػذو ال ين ػػرى ل  عػػ     صػػ،ملو. ولررالر
دا ػػ  يػػاحم ا نظمػػم الدؽلقراذرػػم واحلقػػ،ؽ الدولرػػم. ولالػػ،ؼ غلػػدوف مػػ  ذلػػث  ػػّب لالػػاف 
مدافه ىنلو وأف   ق،ة تناض  ى  حقػ،قلو. ول ػ  ب، ػف  ػ،هنو يايػم ابدأػ،ا  ن الػلو 
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ي رةً إىل القرادة واحل وى  أهنو   ذلث  أف ىامم الالرايرْب احملَبفْب م  ذوو اذل،ايم   
 ا ب الالرايرم ال أ ثر.ادلن

  ق ػػ : إال أف ىػػؤالء ا  ػػ،ة إظلػػا يؤ ػػدوف ل عػػامل   ػػو أهنػػو قػػد  نػػدوا أن الػػلو ويػػائر 
إم انػػامو خلدمػػم ا يػػةـ وإقامػػم ح مػػوى وغلزمػػ،ف بػػأف يػػعرلو إىل احل ػػو إظلػػا يػػأيت ى ػػي 

 ذريق  دمدلو لإليةـ ورفه  أنو وإقامم دولدو.
ذلو .. ال بد أف نق،ؿ ذلوى ان ةقاً م  ىذه اذل،يػم  إذف ال بد  أف ؼلد فى ىناى حديثنا

الػػٍب يعرفػػ،ف العػػامل ى ػػي أن الػػلو مػػ   ةذلػػا: إف ى ػػر و   ىػػذه احلػػاؿ أف ت ػػ ،ا حبق ػػو 
الذو  اف ين أا أف تنال،ه م  ال، ،ؿ إىل القرادة واحل وى   ي ر  ا يػةـ الػذو تق،لػ،ف 

،ا منػػػو وقػػػ،داً   ضػػػراـ ىػػػذه ال دنػػػمى   أن ػػػو  اتػػػو و نػػػ،دهى ال أف ت ػػػ ،ا با يػػػةـ وجتع ػػػ
 .(1)( ي ر  أف تنال،ا حق،ق و الٍب اندص   فعًة من و!

ول نو يؤ د أف أولئث الذي  ح ال،ا أن اللو   ىذا الق ا ال  روى ومل غلدوا يػ رًة 
لػػػدى،ة النػػػاسى وإ ػػػةح اقدمػػػه إال العمػػػ  الالرايػػػا بايػػػو ا يػػػةـى لػػػ  يالػػػدجر ،ا لد ػػػث 

 صم منػو ومػ  نػّبه مػ  الػدىاة العػام ْب الػذي  أقػام،ا أن الػلو فرمػا أقػاملو بػو النداءات ادلخ
 اهلل تعاىل م  ىو  رد  الشاردي  إلروى واه الق ،ب ى رو. 

ول ػػ ى فمػػا ىػػا احلجػػم الػػٍب يعػػ،د هبػػا ىػػؤالء ا  ػػ،ة الػػذي  يػػأب،ف إال ا ىػػراض ىػػ  )
]يػػػػػ،رة الن ػػػػػ ى اآليػػػػػم: چ..ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھچ م ػػػػػدأ: 
 [ وا ق اؿ بداًل ىنو إىل  عار: أمالث بنا رم احل و وال ت اؿ  م  أو ذريق و   ؟125

حجدلو ىا الق،ؿ بأف أقصر ذريػق إىل ت  رػق م ػادئ ا يػةـ وأح امػوى ىػ، فرضػلا 
 ى ي الناس بالق،ة. وال ريق ال،حرد إىل فرضلا بالق،ة ى، ب ،غ احل و.

ن ػػاً مػػ  العػدو  الػػٍب يػػرت إىل  ثػػّب مػػ  وأقػ،ؿ   اجلػػ،اب: أرأيػػ  إىل مػػا قػد ذ رنػػاه ح
احلر ػػػات واجلماىػػػات ا يػػػةمرمى مػػػ  واقػػػه حػػػاؿ ا حػػػزاب وادلػػػذاىب ال  ريػػػم والالرايػػػرم 
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ىػػػذا الدصػػػ،ر وبعػػػده ال  ػػػّب ىػػػ  ا  ػػػر ى إف مػػػا ق نػػػاه حنػػػذاؾ يد ػػػم  نصػػػف ال رػػػاف خل ػػػأ 
 .(1)( ا يةـ وايدعصائو ى ي ال،اقه والدن رذ

و اهلل نصػػ و ذلػػؤالء الػػذي  اصلرفػػ،ا وراء العمػػ  الالرايػػا  ػػا   يقػػدـ ا مػػاـ الشػػلرد ر ػػ
 ػلم و م  حفات ي ق ذ رىا أف يع،دوا إىل ملمدلو   إ ةح اقدمه وىدايم اخل ق فرق،ؿ:

فػػػػإف يػػػػأؿ مػػػػنلو يػػػػائ : ول ػػػػ  فمػػػػا ال ػػػػدي  مػػػػ  رلاهبػػػػم احل ػػػػاـ  زاحػػػػدلو واختػػػػاذ )
 أما نلو؟

 ق نا   اجل،اب: 
ذلػػا ىػػ  اً مػػا   ػػ،ة  لاديػػم   يػػ ر  اهللى حػػٌب ت  ثػػ،ا ي،مػػوىػػ   انػػ  ىػػذه اقاهبػػم 

بدي ؟ لقد أوض نا  ا ال يدع رلااًل ل ريب أهنا رلرد ايدجابم حلظ ن الا وايدجابم يػاذ م 
ل رػػػد   ػػػاى فػػػالد ،ؿ ىنلػػػا تصػػػ رح خل ػػػأى واالبدعػػػاد ىػػػ  اخل ػػػأ ال ػلدػػػاج إىل اال ػػػدأاؿ 

 ب دي .
اهبػػػم اخلاذئػػػم الػػػٍب أقصػػػد و ىػػػ  ملمػػػد و ول ػػػ  نقػػػ،ؿ ذلػػػؤالء ا  ػػػ،ة: دىػػػ،ا ىػػػذه اق

 ذاؿ ب و ال عد ىنلا.اجللاديم فعًةى لدع،دوا إىل  رؼ النل،ض هباى بعد أف 
دى،ا ايدثارة احل اـ الٍب ذادلا  أ د و ى   رؼ الدى،ة إىل اهللى وت  رػغ أح ػاـ اهللى 

احملاريػب الػٍب  وإد اؿ حػب ا يػةـ إىل ق ػ،ب ى ػاد اهلل. وانع  ػ،ا يػراىاً ىائػدي  إىل ىػذه
ال أ ػػّ  وال أرضػػي منلػػا هلل ىػػز و ػػ ى ولػػر    ػػعار ىػػذه العػػ،دة نػػداًء  ػػادراً مػػ  الق ػػب: 

 وىج   إلرث رب  لَبضي.
فػػػإف أؤ ىػػػؤالء ا  ػػػ،ة إال م ػػػر اً   ىػػػذا اال ػػػد اؾ وانصػػػراىاً لنػػػداء الثػػػأر وايػػػدجابم 

فارنػػػػم ملجػػػػ،رةى  حلظػػػػ،ظ الػػػػن سى ملمػػػػا بقرػػػػ  يػػػػاحات الػػػػدى،ة إىل اهلل والدعريػػػػف بدينػػػػو
ف رع م،ا أهنوى ىدا ىػ   ػ،هنو  ػال ،ا أمػر اهلل وىديػوى لػ  يصػ ،ا إال إىل ندرجػم واحػدةى ىػا 

 أف غلع ،ا م  ىذه ال ةد مأرباً لإليةـ بعد أف  ان  مشرقاً لو.

                                                 
 .54 - 53 وىذه مش ةتنا: ص(1)
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ول ػ  ذلػػث ال يعػػِب أف ختد ػا مشػػس ا يػػةـ مػ  ىػػذه ال قعػػم   مأػرب ال  ػػروؽ ذلػػا 
 راء ىذه ا   اء ىناى لدشرؽ ىناؾ ..   أما   مػ  الأػرب م  بعدهى ب  يدخد اى م  

نائرػػمى ب عػػ   لػػاد   ػػان ىػػادئ مػػ  الػػدى،ة ادلد رقػػم إىل ديػػ  اهلل ىنػػاؾى يػػنلض هبػػا نالػػاء 
ور اؿ  ان،ا با مس القريب ضػائعْب ىػ  ى،يػامو..  ػاردي  ىػ  رب،برػم مػ،الىو و ػالقلوى 

 قرم.نارقْب   مين حي  م  الشل،ات وا ى،اء ادلش
وقػػػد اندشػػػرت أ ػػػعم دىػػػ،مو إىل اهلل والدعريػػػف بدينػػػوى   ال جػػػاج الػػػٍب ىػػػا ىػػػو أوالءى 

يقرم،ف فرلا أو الٍب يرح ،ف إلرلاى يعردوف فرما ينل ،ف بو م  ىذا ال،ا ب اجللادو يّبة 
مظلػػراً وم ػػم،ناً. إهنػػو ال ي د دػػ،ف إىل واقػػه ح ػػو نػػّب إيػػةما  أ ػػ اب ريػػ،ؿ اهلل 

يع ػػػػؤوف بنظػػػػاـ إحلػػػػادو نريػػػػب ىػػػػ  معدقػػػػدامو وأمػػػػانرلو والدزامػػػػامو .. وإظلػػػػا يظ ُّلػػػػوى وال 
ينصػػػرف،ف ب ػػػ  مػػػا ؽل  ػػػ،ف مػػػ   لػػػد إىل ايػػػدن ات ال ػػػدي  الػػػذو يػػػر  ُّ زلػػػ   ىػػػذا احل ػػػو 

 وير ،ؿ اجتاه ىذا النظاـى إف ح ًة أو ىا ًة.
ـى إىل اجلػػّباف إهنػو ينصػرف،ف إىل ىدايػم العقػ،ؿ وتز رػػم الن ػ،سى بػدءاً با قػارب وا رحػا

 وا  دقاءى بص  منق ه النظّب وح و ال هنايم لو.
ت ث ىا ادللمم الٍب يػنلض هبػا الرػـ،  ػ  فػٌب أو فدػاة ى ػدي ى   ربػ،ع الأػربى أ  ى 

إىل دي  اهلل ىز و  . والعجرب أهنو ال ػلدا ،ف إىل م  ي ص رىو  نلص الدى،ةى أو إىل م  
 ثّب م  ادلال مْب با وى وىا ادلش  م الٍب نصدر     ػلذرىو م  ىذا الدزيرف الذو ؽلاريو

براهنا ادلؤل اتى ون قا فرلا احملاضراتى وؽلدد ح،ذلا اجلدؿ ادلد اوؿ. بػ  تػراىو اجتلػ،ا حب ػو 
ال  رة ا ؽلانرم الػٍب  ػدمو إىل اهلل وحػررمو مػ  أن الػلو وحظ،ظلػاى إىل ادلػنلص الالػديد   

.. إهنػو ال يرىقػ،ف أف ػارىو يػاىم م ى  ري،ؿ اهلل الدى،ة إىل اهلل والذو ور و الص اب
واحدة   نالص  ،رة احل ،مم ا يةمرم واقدمػه ا يػةما والدخ ػر  ذلمػاى وإظلػا يرىقػ،ف 
أن الػلو وي ػػذل،ف  ػػ   لػػ،دىو   أداء ادللػػاـ وال،ا  ػات الػػٍب    لػػو اهلل هبػػاى و  مقػػدمدلا 

عريػػػػف با يػػػػةـ وم ادئػػػػو وأح امػػػػو. وىػػػػو   مػػػػات اهلل إىل العقػػػػ،ؿ بعػػػػد اآلذافى والدإبػػػػةغ  



- 18 - 

أف القرػػػاـ هبػػػذه ال،ا  ػػػات ىػػػ،  ػػػ  مػػػا  -بػػػدوف احلا ػػػم إىل أو  ػػػدؿ أو نقػػػاش-يع مػػػ،ف 
 .(1)( ير رملو اهلل بو م  احل و واقدمه ا يةما ..

وى ػػذا فػػػإف الشػػػرر يػػػرفض اطلػػػراط ا يػػةمرْب   العمػػػ  الالرايػػػا بعرػػػداً ىػػػ  العمػػػ  
 النقاط الدالرم: الدى،و  ي اب نر زىا  

أواًل:  ف اهلل أمػػػر ادلػػػؤمنْب بالػػػدى،ة إلرػػػوى وبرػػػاف احلػػػقى ومل يػػػأمرىو بالعمػػػ  الالرايػػػاى 
 وادلنازىم  ويل ا مر.

 انرػػاً:  ف العمػػ  الالرايػػا احلػػز  م ػػِبر ى ػػي ا نانرػػم احلزبرػػمى وادلنازىػػم ى ػػي ادلصػػا ى 
 وادل ايب شلا يشق الصف ا يةما وي ع و.

العمػػػ  الالرايػػػا احلػػػز  بايػػػو ا يػػػةـ يػػػر عد النػػػاس   اقدمػػػهى وأت ػػػاع   الثػػػاً:  ف
 ا حزاب ا  ر  ى  ا يةـ بال ب منازىم ىذا احلزب ا يةما ذلو.

رابعػػػاً:  ف ادلند عػػػْب وأ ػػػ اب ادلصػػػا  وادلػػػالرب يػػػردخذوف مػػػ  ا حػػػزاب ا يػػػةمرم 
 فلو.وت اى  وتعاذف الناس معلا ي  اً ير  ،نو ل ، ،ؿ إىل أىدا

 امالاً:  ف العم  الالرايا يرج  الدىاة ادلنخرذْب فرو ى ي اال   اؼ مػه أحػد 
 الدرارات الالرايرم ا  ر  الٍب ال حلث  م ادئ الدي  احلنرف.

ياديػػاً:  ف العمػػ  الالرايػػا يرشػػأ  الػػدىاة ىػػ  وا ػػ لو   ت قرػػو النػػاسى وتع ػػرو 
 أبناء ا مم.

ةـ  ػػػةؿ جتاربػػػو ادلدعػػػددة مل يقػػػدـ ل ػػػدى،ة يػػػابعاً:  ف العمػػػ  الالرايػػػا بايػػػو ا يػػػ
ا يةمرم  رئاً م  ادل دال ات احلقرقمى ب  ى ي الع س م  ذلػث  ػاف يػ  اً لػ،يةت  ثػّبة 

 أ اب  ا مم.
أ ػػّباً فػػػإف شلػػا غلػػػب أف يع ػػو أف ا مػػػاـ الشػػػلرد ال يػػد  و ىػػػ  رف ػػو لدجربػػػم العمػػػ  و 

بػػػ  إف دىػػػا ل ػػػد ،ؿ   ىػػػذا  الالرايػػػا ا يػػػةما مػػػ  حالػػػم ىجػػػز ىػػػ  أداء ىػػػذا الػػػدورى

                                                 

 .61-59( وىذه مش ةتنا: ص1)
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جتربدػػو اخلا ػػم   ىػػذا لنالػػدمه إىل الشػػلرد ا مػػاـ وىػػ، يػػذ ر لنػػا ادلرػػداف مػػ  أويػػه أب،ابػػوى و 
 تش ر  حزب إيةماى وما الذو منعو مه ذلث.دىا إىل  ادلرداف ىندما

 ى  تع،د مشار م ا حزاب   ا نش م الالرايرم باخلّب ى ي الدى،ة ا يةمرم؟)
 ى ي أف ىذه ال ائدة ىا فائدة   الظاىر ول نلا تالد    نقرض ذلث.دل  الدجربم 

  الثمانرنات م  القرف ادلاضػا د ىرػ   مػ  ق  رػ  بعػض ادلالػؤولْب ال  ػار إىل أف أنشػل 
 حزباً إيةمراً لر ،ف م  أحزاب اجل لم ال،ذنرم الدقدمرمى فق  : 

 نػ   أنػِب يأنشػل حزبػاً أما ضػمانات النجػاح فأنػا أضػم  ذلػثى وأنػا أى ػو أنػِب لػ، أى
لػػ  يقػػ   ىػػدد الػػدا  ْب فرػػو ىػػ  ادل رػػ،ف  ػػةؿ  ػػلر واحػػدى ل ػػ  مػػاذا أ ػػ،ف قػػد إيػػةمراً 

  نع  لإليةـ؟ 
 ى  أيرأت  أـ أرحالن ؟

 اجل،اب أنِب ي،ؼ أياء  ي اب:
أواًل: ىنػػػػدما ي ػػػػ،ف يل  ريػػػػا يػػػػادس أو  ػػػػامس مػػػػثًة   اجل لػػػػم ال،ذنرػػػػم الدقدمرػػػػمى 

اقدمػػػه الالػػػ،رو تقا ررد ػػػو ىػػػذه ا حػػػزاب  اخلمالػػػمى ونصػػػرب  ا يػػػةـ منػػػو فمعػػػُب ذلػػػث أف 
اخل م ػػس أو الالُّػػدسى ول ػػ   ا يػػةـ لػػرس إ ػػ عاً  امالػػاً بػػْب ىػػذه ا  ػػابهى ا يػػةـ ىػػ، 
ادلعصو الذو غلمػهى إذا أردت أف أ  ػس ى ػي  ريػا أ ػ    قالػرماًى فػأ ،ف قػد أيػأت  

 لإليةـ.
أنايػػػػاً د  ػػػػ،ا فرػػػػو ػلر ػػػػ،ف   ب يػػػػأ د مػػػػ  حػػػػ،يل  انرػػػػاً: ىنػػػػدما أنشػػػػل ىػػػػذا احلػػػػز 

ػلذ رونِبى ؽلدح،نِب .. إخلى يأ د بأف ىةقٍب هبذه اجلماىم أ     ىا ال دي  ى  ق،ؿ 
ى ولالػػ،ؼ أ ػػد أف ىةقػػٍب مػػه ىػػؤالء ا  ػػ،ة تع ػػ، چۈ  ٴۇ  ۋ       چ اهلل تعػػاىل: 

عرػػدي  ىػػ  ىػػذا احلػػزب فػػ،ؽ ىةقػػايت مػػه بقرػػم النػػاسى ف رػػف ألقػػي اهلل؟! ر ػػا ي ػػ،ف أنػػاسر ب
 أف   ب ثّب م     ىؤالء ا ى اء.

 الثاً: ىنالث يراير،ف حرفر،ف ملنر،ف يريدوف أف يص ،ا إىل أمانرلو م  أقصر ذريقى 
ىنػػدما غلػػدوف أف ىنالػػث حزبػػاً إيػػةمراًى لػػو مزيػػم ال تدمدػػه هبػػا بقرػػم ا حػػزاب مػػ  لر الرػػْبى 
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ذ ى ي العاذ م ا يةمرم ل مجدمهى فعندما و ر،ىرْبى وا َبا رْب .. اخلى وىا أنو يالد ، 
أ اذػػػب النػػػاس بػػػأنِب مالػػػ وى وأريػػػد أف أذ ػػػق ا يػػػةـى يػػػأ د ىشػػػرات بػػػ  مئػػػات النػػػاس 
ي ال ،ف يل اقاؿى وأريد أف أذ ق ا يةـى يأ د ىشػرات بػ  مئػات النػاس ي الػ ،ف يل 

وى ويػػرىاف مػػا اقػػاؿى ويد نػػ،ف و ػػ،يل إىل احل ػػوى ىػػؤالء الالرايػػر،ف احملَبفػػ،ف يالػػر  لعػػاهب  
يػػػأيت ال،احػػػد مػػػنلو فر  ػػػق حلرػػػًمى وي ظلػػػر الدمالػػػث بالػػػدي  والأػػػّبة ى ػػػي ا يػػػةـى ويالػػػجد 

 لر  دث ىةمم يج،دن ى ي   لدوى فأنا ما أدرال حبقرقدو؟ وي أ  ىند يج،ده 
الندرجػػم أنػػِب يػػأ د أف ظلػػرو أ ػػ ح م ر ػػًم ذلػػؤالء النػػاسى ر  ػػ،ا ا يػػةـ ىػػ  ذريقػػاى 

 احل و تنّ روا يل.ف ما و  ،ا إىل 
أنا ال أيدث ى   راؿى ال ي، د حػزب إيػةما إال ووالػ،ف بادلئػم منػو أو أ ثػر مػ  
احلػػرفرْب الػػذي  د  ػػ،ا   ىػػذا احلػػزب؛  هنػػو و ػػدوا أف ال ريػػق مع ػػدر إىل أمػػانرلو الالرايػػرم 

 ادلخد  م الٍب يريدوف ال، ،ؿ إلرلا.
و النشػاط الالرايػاى بػ  ي أرػو وينالػخوى رابعاً: ىم  الدى،ة إىل اهلل ىز و ػ  ال ي  م  ػ

 نِب ىندما أقـ، بعمػ  يرايػا ال أيػد ره أف أقنػه رئػرس الدولػم أو ادلالػؤوؿ بػأنِب أنصػ و 
هللى ىنػػدما غلػػد أنػػِب أ نا    ػػو العمػػ  وأيػػابقو   اذلػػدؼى ويالػػر  لعػػا  ى ػػي ال ريػػا الػػذو 

 غل س ى روى  رف يصدقِب؟
 رير وى وإظلا أذمه   ىق و؛ ىندئذ ؽل   أف يالدجرب ل   ىندما يع و أنِب زاىدر    

 .(1)( يل
 : العالق" مع الحاكمرؤيتو في  -المحور ال اني 

وال ؽل ػػػ  أف ين صػػػ  م،قػػػف ا مػػػاـ الشػػػلرد مػػػ  العمػػػ  الالرايػػػا ىػػػ  رؤيدػػػو حػػػػ،ؿ 
الدعام  مه احلا وى ول ادلا  ان  م،اق ػو مػ  الدعامػ  مػه الرؤيػاء وادل ػ،ؾ مثػار  ػدؿ   ػّبى 

ايػدأ ،ا بعػض   –وأ ثػرىو مػ  أ ػ اب مػنلص ا يػةـ الالرايػا  –رث ايدأ   ص،مو ح

                                                 

 ى مالدخ ا م  احل قم الالابعم م  برنامص مه ال ،ذا   ق ايا الالاىم.250-248ص( فقو ا زممى اجلزء الثالى 1)
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  ماتػػػو الػػػٍب ق ع،ىػػػا مػػػ  يػػػراقلا لرشػػػنع،ا ى رػػػوى وػلرضػػػ،ا النػػػاس ضػػػدهى ويدلمػػػ،ه بادلمػػػا ة 
 ل   اـ واقام م ذلو ى ي حالاب الدي !

بػػ  حلػػاد  بع ػػلو لردلمػػو  ػػراحم بأنػػو مػػ   ػػر،خ الالػػ  افى ولعمػػرو إل  ىػػرؼ أو 
م دالػػب  خصػػا أو دنرػػ،و ىػػذا الػػذو ىػػاد ا مػػاـ الشػػلرد بػػو مػػ  ت ػػث العةقػػمى وت ػػث 

 الٍب وق لا أماـ ادل ،ؾ والرؤياء!ادل،اقف 
ي،  أنو  اف يقدـ ذلو ظل،ذ اً م  الع ماء الدىاة الػذي  زىػدوا بال رايػا وادلنا ػبى 

ودىػػػ،ة النػػػاس  وأق  ػػػ،ا ى ػػػي مػػػا يعنػػػرلو مػػػ  أمػػػر ىةقػػػدلو بػػػرهبوى وا ػػػدأاذلو بػػػأم،ر ديػػػنلوى
وتذ ّبىو باخلّبى    ذلث م  من  ق احلرص والر م الٍب ىا م  مّباث الن ػ،ة الػذو غلػب 

 أف ي ،ف ىند الع ماء.
ول  صللد  ثػّباً وضلػ  ضلػاوؿ معرفػم ا يػس الػٍب ان  ػق منلػا ا مػاـ الشػلرد   تأ ػر  

ى  نػو  دػب ادلشػقمم،ق و م  احلا وى وال ،اب  الٍب ت    ىةقدو معو فقد   انا ى، ت ػث 
 . ى  ذلث   م،اضه مدعددة

والذو يظلر م   داباتو   ذلث أنو ايػدقي ت ػث ال ػ،اب  مػ  والػده العةمػم العػارؼ 
 باهللى   ىمق ذلثى وأضاؼ لو مزيداً م  الدأ ر .

ى  من  ػػق ذلػػثى ومػػا أو ػػاه بػػو والػػده ادلػػة ولنػػَبؾ ا مػػاـ الشػػلرد ر ػػو اهلل ػلػػد نا ىػػ، 
 اهلل:رم اف ر لما 

  ثػػّب مػػ   -مشػػ عاً   ىػػذه ادلالػػألم  -يعػػِب والػػده ادلػػة رم ػػاف  – ػػاف ر ػػو اهلل )
 ػػا يػػػراه ا مػػػاـ الأػػزايل    دابػػػو ا حرػػػاء. و ة ػػم ذلػػػث أف الالػػػعا إىل  -ادلالػػائ  ا  ػػػر 

ى وإف  -احل اـ  –م،ا  دلو  ابدأاء احلص،ؿ ى ي مأنو دنر،و أياً  اف ن،ىو شلق،ت ومذمـ،
 أو ا مر بادلعروؼ والنلا ى  ادلن ر.  ىاً بص،رة الدى،ة إىل اهلل اء ذلث مقنع

أما االتصاؿ هبو لنص لو وتذ ّبىو باهللى مه الزىد   دنراىو والَبفه ىػ  أى رػاموى 
 فجائز وم ور. 

 و اف يالدشلد   ذلث حباؿ  ثّب م  الع ماء الربانرْب   العصر ا م،و والع ايا.
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مػػػاـ أو احلػػػا و إذا ايػػػددىي أيػػػاً مػػػ  النػػػاس إىل رل الػػػو أو و   ػػػ  ا حػػػ،اؿى فػػػإف ا 
 مةقاتوى و    االيدجابمى وى رو أف ي دـز   ايدجابدو بالداب ا يةـ وهنجو.

و اف يقرر ما انعقد ى رو ات ػاؽ اػاىّب الع مػاءى ودؿ ى رػو  ػريح احلػديث الصػ رحى 
ب  ػػػر بػػػ،احى أو  ػػػػريح     ػػػ  ا حػػػ،اؿى إال إف ت ػػػ س مػػػ  أف اخلػػػروج ى ػػػي ا مػػػاـ زلػػػرـر 

 وقاذه.
جلػ،ر ى ػرلوى و اف يؤ د أف فالق ا ماـى أو ي  و  م،اؿ الناسى وت،رذو   ظ ملػو وا

و ػاف يػر  أف احلػا و ملمػا  ػار أو فالػقى ف ػ  ي  ػغ    ػ،ره واضلرافػو  ال ي ر اخلروج ى روى
 إذ قاؿ:   إىل أبعد شلا و  و ري،ؿ اهلل

به دايتي وال ي  تنون ب  نتي، وس يقوم ف يهم ر، ال ي ون بع دإ أئم " ال يهت دون »
فل  تدص،ر أف ي  غ االضلراؼ وال ال،ؽ حبا و  «قلوبهم قلوب الشياطين في ، مان أنس

 إىل أ ثر شلا و ف ري،ؿ اهلل   ىذا احلديث؟ 
ومه ذلث فقد أ اب ري،ؿ اهلل حذي م ب  الرماف ىندما يألو:  رف أ نه يا ريػ،ؿ 

 ؿ: اهلل إف أدر   ذلث؟ فقا
 .«ت مع وتكيع لألمير، وإن ضرب ظهر  وأ ذ مالي، فاسمع وأطع»

ودلػػػػػا قامػػػػػ    يػػػػػ،ريم ال دنػػػػػم الػػػػػٍب  انػػػػػ  ندرجػػػػػم ا دلػػػػػاد  ػػػػػاذل لػػػػػ عض احلر ػػػػػات 
ا يػػػػةمرمى أن ػػػػر ى رلػػػػا والػػػػدو ر ػػػػو اهلل ىم لػػػػا ا ػػػػم وت صػػػػرًة .. وأن ػػػػر ى ػػػػي قادمػػػػا 

 .الشرع وح مواىدمادىو ى ي الد  ّب اجلماىا دوف الدزاـ ض،اب  
و ػػػاف ر ػػػو اهلل يػػػر  ضػػػرورة نصػػػر م احلػػػا و مػػػا أم ػػػ ى و ػػػاف يعدقػػػد أهنػػػا مػػػ  أ ػػػ  

ى وأف  القربات إىل اهلل. ى ي أف ت ،ف  افرم ى   ،ائب ال مه   مأنو أو ال رار مػ  مأػـر
 .(1)(ت ،ف   نايم احل مم وال ْب

وقػػد أى ػػ  ا مػػاـ  إذاً ىػػذا ىػػ، ادلػػنلص الػػذو   ػػو ادلػػة رم ػػاف ل،لػػده الػػد د،ر يػػعردى
 الشلرد أنو ل  ػلرد ى  ذلث ادلنلص ما حرا.
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ذلػث ىػ، مػنلص والػدو ر ػو اهلل يق،ؿ ا ماـ الشػلرد   تع رقػو ى ػي   مػات والػده: )
ولن أحيد عن ى ذا   الص م باحلا وى وذريقم النصح لو .. وت ث ىا و ردو يل ر و اهلل. 

أو ا بػاخلّبى وأحالػ  الظػ ى وأ ػ ر  و، ،المنهج بتوفيع اف وعونو حتى ألقى اف عز 
ى ي ما قد يدو إصلازه م  احلقى م دعداً ى  ادلأػاًل وادلنػافه الدنر،يػم الػٍب قػد ت ػ،ح مػ   ػةؿ 

 .(1)(  زيد م  االيدقامم ى ي الر دى ما حرر  - ما أو انا-ذلث. ول  أفدأ أدى، لو 
باحل اـى مق ًة ى ي ذ  و  وقد ىاش ا ماـ الشلرد نشأتو ا وىل بعرداً ى  أو اتصاؿ

ل ع ػػػػوى   ى ػػػػػي تع رمػػػػػو ودى،تػػػػوى معدػػػػػزاًل ل ػػػػػ  أمػػػػرن ر ػػػػػا يػػػػػؤدو بػػػػو إىل أو  ػػػػػ م بالشػػػػػأف 
 الالراياى وبأى  الالرايمى ف رف بدأت رح دو   االتصاؿ باحل اـ؟
 إلرث ذلث  ما يد دث ىنو    دابو )ىذا والدو( حرث يق،ؿ:

اتصػػػ    مالػػػؤول،ف مػػػ  وزارة ا ىػػػةـى ودلػػػا وقعػػػ  رلػػػزرة مدريػػػم ادلدفعرػػػم حب ػػػبى و )
أف أى ػ  ىػ  ح ػو الشػريعم ا يػةمرم   ذلػثى ايدشػرت أ  فرمػا ذ ػػب إيلى  يرن ػ،ف إيل  

 .غلب أف أق،لو دوف م،اربم وال حذرفأمرل بااليدجابمى وو لِب إىل احل و الشرىا الذو 
و مت ا قػػداـ فايػػدج  ى ويػػد   حػػديثاً ت  زي،نرػػاً م صػػًة ىػػ  حرمػػم ىػػذا العمػػ  الػػذ

ى رو. وأنو ال يد     أو م  أن،اع القد  ادلشػروعى فػة ىػ، دا ػ    قدػ  ادلرتػد  ف الػردة 
مل تد قق ومل تقو ى رلا أو برنمى وال ى، دا     القد  قصا اً إذ مل تث   ى ػي ادلقدػ،لْب 

 ،نػػػ،ا أو مالػػػؤولرم  رمرػػػمى وال ىػػػ، دا ػػػ    القدػػػ  بالػػػ ب الصػػػراؿ أو احلرابػػػمى  هنػػػو مل ي
  ائ ْب وال زلاربْب.

 .(2)(..واحلقرقم أف    الذو ق دو حرنئذ  اف بد، رو وإيعاز م  والدو ر و اهلل.
أمػػػا أوؿ   ماتػػػو أمػػػاـ الرؤيػػػاء وادل ػػػ،ؾ ف انػػػ  ت ػػػث الػػػٍب ألقاىػػػا أمػػػاـ الػػػرئرس الراحػػػ  

ارة وز   ىزمػػػػحػػػػافظ ا يػػػػد  نايػػػػ م د ػػػػ،ؿ القػػػػرف اخلػػػػامس ىشػػػػر اذلجػػػػروى وذلػػػػث ىنػػػػدما 
ذلث وذ  ػب مػ  ا مػاـ الشػلرد أف ي قػا  ا وقاؼ ى ي تنظرو ملر اف   ا    ّب  ناي م 
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 نػػ  حػػ،ادث ال دنػػم حنػػذاؾ ى ػػي أ ػػدىا فايػػدع يى  ا  مػػم  امعػػم دمشػػق   ت ػػث ادلنايػػ م
ى ودلػػػا أ  ى رػػػو وزيػػػر ا وقػػػاؼ حنػػػذاؾ ا ػػػَبط ا مػػػاـ الشػػػلرد ىػػػ  اال ػػػَباؾ   ىػػػذه ادللمػػػم

 .ى و اف يد،قه أف ال ي،افق والده ى ي ذلثلده بذلث إذاً  رػلاً دل،افقدو أف يأذف لو وا
ول ػػػ  ادل ا ػػػأة  انػػػ  أف ادلػػػة رم ػػػاف رضػػػا اهلل ىنػػػوى وافػػػق ى ػػػي ادلقػػػَبح مػػػ  وزيػػػر 

ؽلػارس حريدػو فرمػا بنػ،ع مػ  ال ػةـى وأف  قرد الشلرد ا ماـول نو ا َبط أف ال ي  ا وقاؼى 
 يريد أف يق،ؿ.

وىػػ، يدػػابه حديثػػو ىػػ  ىػػذا احلػػدث الػػذو ريػػو   ػػ،ات  ولنالػػدمه إىل ا مػػاـ الشػػلرد
 العةقم بْب ا ماـ الشلرد واحل اـ فرما بعد:

فرمػا ين أػا أف أقػ،ؿى ف ػد ِب ىػ   -يعػِب والػده  –فرمػا بعػد أيَب ػد برأيػو    ال   )
ا  ر الربال ال  ّب ى ي نصر م احلا وى إف  اءت  الصم ل، و اهلل  افرم ىػ  الشػ،ائب  

كل  م راع وكل  م م   ول ع ن رعيت و »: أف أ ع  م  حديث ري،ؿ اهلل   لا. وأو ال
احمل،ر اجلامه ل  مٍب   لا وأف أن و إىل أف    فئات ا مم تدقايو ادلالؤولرم وتدعاوف    «..

النلػػ،ض  لاملػػا. وإظلػػا ي ػػ،ف الدعػػاوف ى ػػي ىػػذا ال ريػػق باالىدمػػاد ى ػػي  ػػ  م مػػ  حالػػ  
د  ػػػّب ال ر ػػػا ل نػػػاس يػػػةح احلاقػػػدي  وادلندقمػػػْبى وأف الظػػػ  ادلد ػػػادؿ .. ون لػػػِب إىل أف ال

 النصر م القائمم ى ي الدعاوف وحال  الظ  ىا يةح اقاىدي .
وألقر    مٍب   ذلث احل ػ  الدػارؼلاى و ػاء اهلل أف ي ػ،ف ذلػا  ػد    ػّب وبعرػد .. 

دمثػػ  ذلػث الصػػد  إظلػػا ي مػ    ذلػػث ا يػاس اخل ػػاى ادل وأ ثػر النػػاس ال يع مػ،ف أف يػػر  
 .(1)(  م،قف أ  وتشجرعو وت، رلوى والدزاما  لد االيد اىم  ا قد أو ي ونصح بو

 ويدابه قائًة:
و  أحػػد  ػػل،ر رم ػػاف مػػ  أوايػػ  الثمانرنػػاتى دىرػػ  إىل حػػديث ت  زيػػ،لى و ػػاف )

الالػػرد الػػرئرس قػػد حقػػق بعػػض ا صلػػازات ا يػػةمرم ادل رػػدةى منلػػا رفػػه قرػػ،د رقابرػػم إضػػافرم  
حلػػارس ى ػػي ال دػػب ا يػػةمرمى ورفػػه قرػػ،د تدع ػػق باحلجػػابى   الػػدوائرى  انػػ     انػػ  
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ال ريػػق إىل االىدمػػاد والد  رػػقى ومنلػػا  ػػ غ الػػ امص ا ىةمرػػم ادلرئرػػم وادلالػػم،ىم بادلزيػػد مػػ  
ه هبػػػػذه ال ػػػػ،اب  ا  ةقرػػػػم وا يػػػػةمرم .. و ػػػػاف أ  ى ػػػػي ى ػػػػو بػػػػذلثى فأو ػػػػال أف أنػػػػ،  

 الالرد الرئرس ى رلاى وقاؿ يل: االصلازات وأف أ  ر 
ى   لر ػػػ،ف ذلػػػث تشػػػجرعاً ل عػػػ  ادلزيػػػدى   أيػػػد و ػػػردو ىػػػذه بقػػػ،ؿ ريػػػ،ؿ اهلل 

 .«لم يش ر اف، من لم يش ر الناس»:احلديث الص رح
وايػػدج   ل نػػدوة الد  زي،نرػػم الػػٍب دىرػػ  إلرلػػاى و انػػ   مػػا ق ػػ     ػػلر رم ػػافى 

فش رت م   ردو  احب الرػد اخل رػمى وىػ، الالػرد ون ذت ال، رم الٍب أو ال هبا ال،الدى 
 . (1)الرئرس ى ي إصلازاتو ت ث

 الخروج على الحاكم:
وم  أىو ادلالائ  ادلدع قم بالعةقم مه احلا و مالألم "ح و اخلروج ى ػي احلػا و" الػٍب 
تعدُّ م  أىو ادلالائ  الٍب ي ر ادلد رف،ف اجللادي،ف مػ   ةذلػا أىمػاؿ العنػف وال ،ضػي الػٍب 

 مزق  ا وذافى وايد اح  ا م،اؿ وا ىراض.
مق،لػػم اخلػػروج ى ػػي احلػػا و الػػٍب يدشػػّ ث هبػػا بعػػض اجللػػاديْبى  ا مػػاـ الشػػلردوينػػاقع 

 ًة ى  ى، بأا أـ حرابم أـ  لاد؟لد ير أىماؿ العنف الٍب يرت  ،هنا   ب داهنوى مدالائ
بي ده  اس تقر  وق د  الذإ لم يتلّبس ب فر صريح،م لم الفر دأ بدعريف احلا و بأنػو: 
البيع" المباشرة لو من أى  الحّ  والعق د، وف ي ح مه ا  الح م بواحدة من طرس االا"؛

 ة المعمول بها في ك ير من البالد.البيع" غير المباشر 
وى و أن يقترح و الخليف " م ن قبل و ليت ولى الح  م بع د موت و، فيقب    ،أو العهد إليو
د فيه   ا ب   ذلي ف   ال يب   دو أإ لي، وتعل   م األم   " أو أى     الح     والعق   الم    تخلبف ب   ذ

 استن ار.
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أو باس  تيالئو عل  ى الح   م ب  القوة والمغالب  " ش  ريك" أن ي   ون اس  تيالؤه بع  د م  وت 
اإلم  ام أو الح  اكم ال  ذإ ك  ان قبل  و، أو بع  د عزل  و ب   بب ش  رعي ص  حيح، أو أن ت   ون 

 مامتو ىو اآل ر بالقوة والمغالب".إ
الشػػػػريعم ا يػػػػةمرم اخلػػػروج ى ػػػػي إمػػػػاـ  أنػػػػو ال غلػػػػ،ز   أح ػػػاـ مػػػاـويػػػر  الشػػػػلرد ا 

 ى ملما ظلر منو اجلر، ر أو ال الق. (1)انعقدت إمامدو بإحد  ال رؽ الالابقم
ىػػ، و ى أمػػاـ ذلػػث اجلػػ،ر وال الػػق واحػػدر  ولػػرس ل مالػػ مْب وى مػػائلو ودىػػامو إال يػػ ر ر 

 احلا و   معصرم. وأف ال ي رع،ابا ن ار والصدع ب  مم احلقى لذلث الدصدو 
 مػػا يػػر  ا مػػاـ الشػػلرد نق رػػم وىق رػػم؛ أمػػا النق رػػم فلػػا ت ػػث والع ػػم   يػػرمي اخلػػروج  

 النص،ص الص ر م الٍب  اءت   الالنم والٍب تنلي ى  اخلروج ى ي ا ماـ.
ادلالػ و  ػا يػدم   مػ   لػا درء ال دنػمى وتػ،فّب االيػدقرار ل مجدمػهوأما الع ػم العق رػم ف

 م،ا  م ظل،ه   ظ   ذلث االيدقرار.
حجص الذي  غلرػزوف اخلػروج ى ػي احلػا وى والػٍب تَب ػز ىامػم  الشرر ر و اهلل  يناقع 

ى ي أف ح املو  افروفى فإذا   ر احلا و و رج ى  ا يةـ و ب نزع ال اىػم مػ  يػدهى 
  وىزلو ى  يدة احل و بالق،ة إف مل ؽل   بالَباضا.

وتعريػػف ذلػث بشػ   دقرػػق أواًل برػػاف م،  ػات ال  ػر وحػدودىاى  وىنػا يشػَبط الشػرر
الٍب تالد، ب الػردةى بأهنػا ا قػ،اؿ وا فعػاؿ الػٍب تػدؿ  ال  رمر  ر، ز ال ،ذا ا ي ابر زلددى ف

ابدػػػم وادلعروفػػػم أو ح ػػػو مػػػ  ا ح ػػػاـ ا يػػػةمرم الث ىى ػػػي إن ػػػار ر ػػػ  مػػػ  أر ػػػاف ا يػػػةـ
 ال رورة. ب

ىػدـ "أما قرار الدجرمي بال  ر اجلماىا ل   اـى فرالدند ىنػد اجلماىػات اجللاديػم إىل 
وذلػث بػزىملو ايػػدناداً إىل يػػ،اء   حػق أن الػلو أو   حػق  ػػع،هبوى  "احل ػو  ػا أنػزؿ اهلل

                                                 

إباحم ذلث لوى  عػُب أف االيػدرةء زلػـر إف  ػاف الػذو ق  ػو  وبْبمم م  ايد،ىل ى رلا بالق،ةى وال تةـز بْب انعقاد إما (1)
اىدػػوى اعػػاً ل   مػػم ودرءاً دل الػػدة أىػػًة لإلمامػػمى ومل يد ػػّ س ب  ػػر  ػػريحى نػػّب أف إمامدػػو  ػػ ر م وغلػػب ى ػػي النػػاس ذ

 .أ  
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]ي،رة ادلائدةى چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ اهلل ىز و  : 
ىػ  احلػق الػذو ال نع ػو فرػو  ةفػاً لػد   اً ن،ح ل   الشرر ا ماـ ير  ذلث [ى 44اآليم: 

 ادلال مْب ىدا اخل،ارجى وذلث م   لدْب:
ا وىل: إف الد  ّب اجلماىا يقـ، ىنػد ىػؤالء دوف ت رػْب م،  ػات ال  ػر ىنػد  ػ  فػرد 

 ى ي حدة.
الثانرم: إهنو يعد وف رلرد احل و  ةؼ  ػرع اهلل   ػراًى مػه أف ذلػث ال يػد     أو 

 الق،لرم أو ال ع رم أو االيدلزائرم.م  ادل ّ رات 
قػػد ي ػػ،ف بػػدافه ت ايػػ ى ي ػػ،ف بػػدوافه سلد  مف فعػػدـ ح ػػو ادلالػػ و بشػػريعم ا يػػةـ

وقػػد ي ػػ،ف بػػدافه ر ػػ،ف منػػو إىل  ػػل،ة مػػ   ػػل،اتو أو مصػػ  م مػػ  مصػػاحلو الدنر،يػػمى وقػػد 
رنػػػػم ذه الػػػػدوافه إال بال ي ػػػػ،ف بػػػػدافه إن ػػػػار منػػػػو لشػػػػرع اهلل ىػػػػز و ػػػػ ى وال يالػػػػد ْب أحػػػػد ىػػػػ

 ، د دلر  ى ي واحد منلاى فاالحدماالت الثة م قائمم. وال ىافى فإف مل ي
وإذا وقػػه االحدمػػاؿى  ػػاف افػػَباض دافػػه معػػْب منلػػا دوف نػػّبه ي مػػاًى ومػػ    يالػػق  

)األص  بق اي االيددالؿ بو وي قي ا    معم،اًل بوى وى، ا يةـى وذلث  ، ب قاىدة: 
 ما كان على ما كان(.

ل،  ارينا ىؤالء ا  ،ةى فأذ قنا احل و ب  ر  ػ  الشلرد ا ماـ ال ،ذا: ،ؿ يقوى رو 
مػػ  اآلبػػاء وا ملػػاتى  مػػ  ح ػػو بأػػّب  ػػرع اهلل ىػػز و ػػ ؛ لالػػر  ح ػػو الد  ػػّب ى ػػي  ثػػّبن 

 يالػات أو مصػانه أو معاىػد أو أحرػػاء؛مػ  ذوو الالػ  م والقرػػادة اجلزئرػم   مؤ  وى ػي  ثػّبن 
ء ارعػػاً ىػػ  احل ػػو بشػػرع اهللى وػلم ػػ،ف رىايػػاىو إف   إذ مػػا أ ثػػر مػػ  يدنّ  ػػ،ف مػػ  ىػػؤال

ادلعاىد أو ا ي،اؽ وا حراءى ى ي ات اع أح اـ أ ر  نّب أح اـ  ال ر،ت أو ادلؤيالات أو
 اهلل ىز و  .

وايػػدد اىاً لد  ػػّب احل ػػاـى فقػػد امدػػّد احل ػػو ن الػػوى لػػد  ت ػػث اجلماىػػاتى إىل ت  ػػّب 
،ظ ػػ،ف مػػ   ػػرذم و نػػ،د وىمػػاؿ ومالػػدخدمْب. وىػػو مػػ  يالػػّم،هنو أىػػ،اف الظ مػػمى وىػػو ادل

ين  قػػ،ف إىل ىػػذا مػػ  فدػػ،  ي  دػػ،ف هبػػا أن الػػلوى وىػػا أف ىػػؤالء اجلنػػ،د والعمػػاؿ وادلػػ،ظ ْبى 
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أى،افر ل ظ مم أو احل اـى فرجرو   حقلو م  ا ح اـ ما غلػرو   حػق رؤيػائلو الػذي  
م  احل ػاـ بػأو  روج ى ي أون يالدخدم،هنو ويالدعرن،ف هبو. ل   إذا  اف م  نّب اجلائز اخل

قداؿ أو ىدوافى وحبالب ادلعايّب ادلقررة حن اًى فة غل،ز اخلػروج ى ػي أىػ،اهنو ومػ،ظ رلو بػأو 
 .(1)قد  أو إيذاء م  باب أوىل

ولعػػ  ىػػذه اجلزئرػػم مػػ  مالػػائ  ال قػػو الالرايػػا ىػػا أىػػو نقػػاط ا دةفػػو مػػه اجلماىػػات 
 ا يةمرم اجللاديم.

 الدعاي للحاكم:
أ ػػارت ق ػػرم الػػدىاء ل  ػػا و  ػػداًل وايػػعاً ال ين أػػا أف ي ػػ،ف دلث لػػاى دلػػا ذلػػا مػػ  ر ػػا 

 ال الاذمى وال دىرمى ويق،ؿ الشرر   ىذه ادلالألم نقًة ى  والده:
 -ى ػػي حػػد تع ػػّبه-إنػػو ر ػػو اهلل  ػػاف ي، ػػا بالػػدىاء ل  ػػا وى أف يلديػػو اهلل حملابّػػو )

ْبى ويالدشلد   ذلث  ،اقف  ثّب م  ر اؿ وأف ي،فقو دلا فرو  ّب ا يةـ و ةح ادلال م
 .(2)( الال ف الصا  وأق،اذلو

الخصوم" مع الح ام قد تنكلع من إرادة إرضاي الن اس، والق رب م ن الح اكم ق د 
 ي ون تحت ظالل اإل الص ف تعالى:

يؤ ػد الشػلرد ا مػاـ أف الن ػ،ر مػ  احل ػاـى وا نػةظ  و  ت ريق دقرق قػ   مػ  تن ػو لػو
ال ػػةـ قػػد ي ػػ،ف   أحرػػاف  ثػػّبة ن،ىػػاً مػػ  الريػػاءى إرضػػاء ل نػػاسى وذ  ػػاً دلػػدحلوى ذلػػو   

 و ،فاً م  ذملو.
وى، يق،ؿ   ذلث  ةماً بديعاً ذ ره   مقدمم  دابو )ىذا ما ق دو أماـ بعض الرؤياء 

 وادل ،ؾ(:
  النػػاس الرػػـ، مػػ  إذا يػػاقدلو الظػػروؼ إىل زلاد ػػم احل ػػاـى وإبػػداء ادلشػػ،رة ذلػػوى مل )

 ي ال،ا برضاىو ب  ت   ،ا لالخ لوى   ي ر  أف يرت ه ذلو  أف بْب الدعلاء وىامم الناس. 
                                                 

 .140-137وفادو الأ،ش: ص ىىشاـ ى ر،افالدى،ة واجللاد وا يةـ الالرايا؛ ال ،ذاى انظر: ( 1)
 .142ص ىذا والدوى (2)
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وفػػػػرلو مػػػػ  إذا يػػػػاقدلو الظػػػػروؼ إىل ا مػػػػر ذاتػػػػوى مل ي ػػػػال،ا برضػػػػا النػػػػاس ومل يلدمػػػػ،ا 
 ت ه ذلو  أف ىند احل اـ!..بالخ لو   ي ر  أف ير 

أولئػػػثى  ػػػأهنو مداىنػػػم النػػػاسى وال ي ػػػال،ف بػػػالثم  الػػػذو يدفع،نػػػو لػػػذلث .. وىػػػؤالء 
  أهنو مداىنم احل اـى وال ي ال،ف ىو اآل روف بالثم  الذو يدفع،نو لذلث.

وت  ػػث ىمػػػ  ال ي ػػػايل برضػػػا النػػػاس وال احل ػػػاـى   يػػػ ر  رضػػػا اهلل وحػػػدهى فػػػة تقػػػه 
 نزر الرالّب.منلو إال ى ي ال

و  اىدقادو أف مداىنم الناس لرال  أقػ  يػ،ءاً مػ  مداىنػم احل ػاـى ومػه ذلػث فلػا 
 ا  ثر ى ي  عرد ال،اقه.

ويػػػ ب ذلػػػث أف رلاهبػػػم احل ػػػاـ بعنػػػف ادلعارضػػػم وقالػػػ،ة ادل،اقػػػفى  انػػػ  وال تػػػزاؿ   
إىل اهللى   أذىػػاف النػػاس مظلػػراً ل جلػػاد   يػػ ر  اهلل ودلػػرًة ى ػػي اجلػػرأة   ذريػػق الػػدى،ة 

معػػػُب مػػػ  معػػػال  حػػػْب أف رلاهبػػػم النػػػاس بػػػذلثى مل ت ػػػ    أذىػػػاهنو ي،مػػػاً مػػػاى مظلػػػراً  و
 الدى،ة أو اجللاد ....

ولعػػػ  القػػػارئ يػػػذ ر أف ىا ػػػ م مشػػػ ةت أ ارمػػػا فصػػػائ  مػػػ  ا  ػػػ،افى مػػػه الدولػػػمى  
دقػػػ،ف العػػػام ْب   احلقػػػ  ا يػػػةماى ي ى بػػػ   ػػػ ُّ  انػػػ  حنػػػذاؾ ى ػػػي أ ػػػدىا .. و ػػػاف  ػػػ ُّ 

ن  م ت ػث احلر ػات أ ثػر شلػا يدقػ،ف الدولػم وىقاهبػا.. ف ػان،ا ي ػ،ذوف بالدجاىػ  والصػم ى 
ملمػػا يػػئ ،ا ىػػ  م،قػػف الشػػريعم ا يػػةمرم مػػ  ت ػػث الدصػػرفاتى وملمػػا يػػئ ،ا ىػػ  م،قػػف 

 الشريعم م  ذريقم رلاهبم الدولم ذلا!.
ى أمػاـ الالػرد ف ما د    مرداف ىذه الدجربمى وألقرػ    مػٍب   ذلػث اجلػ، العا ػف

الػػرئرس ر ػػو اهللى مالػػد لماً رضػػا اهلل وحػػدهى مل ػلػػ  ىظػػرو رضػػا  ثػػّب مػػ  النػػاس هبػػاى دوف 
مديػػد   ػػا ت قردػػو مػػ  بعػػض رؤوس اجلماىػػمى  ل أقػػررت حب ػػو الػػرئرس     مػػٍب ت ػػثى 

 ودى،ت لوى وو  دو فرلا بقائد ىذه ا مم!..
ريػػق فد ػػد     الد  زيػػ،ف الالػػ،رو    ػػاء اهلل أف أ  ػػ، اخل ػػ،ة الثانرػػم ى ػػي ىػػذا ال 

و ػػاف الالػػرد الػػرئرس ر ػػو  .مػػ   ػػةؿ نػػدوة رم ػػانرم  ػػاف يػػديرىا ا يػػداذ مػػرواف  ػػرخ، ..
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اهللى قػػد ايػػدجاب حنػػذاؾ لد قرػػق ي الػػ م مػػ  ا  ػػةحات الدينرػػم اذلامػػم ر ،تػػو إصلازىػػا    
مرمى  ان  قد  داب  اص رفعدو إلرو.. منلا رفه احلظر ى  ذائ م   ّبة م  ال دب ا ية

ىػػدت مػػرة أ ػػر  إىل والػػدو ر ػػو اهللى ف د دػػو  .منعػػ  بقػػرار مػػ  وزارة ا ىػػةـ حنػػذاؾ ..
 بال ال م ت ث ا  ةحاتى وايدشرتو   الدن،يو هبا و  ر الالرد الرئرس ى رلا.

ل م يش  ر اف »: فقاؿ يل: ب   رّح هبا وبش ره ى رلاى ىمًة بقػ،ؿ ريػ،ؿ اهلل 
 شجرعاً لو   الالّب ى ي ىذا ال ريق.وت «من لم يش ر الناس

ودلػػػػػػا فع ػػػػػػ  ذلػػػػػػثى و ػػػػػػ رت مػػػػػػ   ردػػػػػػو  ػػػػػػاحب الرػػػػػػد اخل رػػػػػػم ى ػػػػػػي إصلػػػػػػاز ت ػػػػػػث 
م ادلمػالئْب وادلػداىنْب ا  ةحاتى رأي    الناس م  قد  ّن ِبى م   راء ذلػثى   قائمػ

 ل دولم !
-ث ىؤالء الناسر أنِب مدأمل م  حديوقد تص،  - قائةً  ودلا ب غ ا مر والدوى أق   إيل  

: ب،يعث أف تال ث ي رًة تناؿ بو رضا الناس   لو ىنثى ول   ف ػدع و أنػو لػ  ي ػ،ف إال 
ؿ رضػػػػػا النػػػػػاس   لػػػػػوى    ػػػػػ  يػػػػػ ر  الن ػػػػػاؽ!.. فادلنػػػػػافق ىػػػػػ، وحػػػػػده الػػػػػذو ؽل ػػػػػث أف ينػػػػػا

 .(1)ا ح،اؿ(
 أسس التعام  مع الحاكم برأإ الشهيد اإلمام:

الػػٍب ين  ػػق منلػػا   تعام ػػو مػػه احل ػػاـ مػػ  وي خػػا ا مػػاـ الشػػلرد ر ػػو اهلل ا يػػس 
  ةؿ نقاط واض م ذ ر أنو ال ػلرد ىنلاى وىا:

ال أبدأ فأذرؽ أب،اهبوى ابدأاء أو مأنوى أو حبثاً ى  أو مص  م دنر،يػم  ا ػم  -أواًل 
 أو ىامم.

إف دىػػػال رئػػػرس الدولػػػم إلرػػػوى دلشػػػ،رة أو ملمػػػمى ايػػػدج  ى إذ ال يالػػػعِب    - انرػػػاً 
م ا يػػةمرم إال ذلػػث. ول ػػِب ال أ ػػ  ب معػػا )اندلػػازاً لد ػػث ادلنايػػ م( أو ح ػػو الشػػريع

 حا م  خصرم أر ،ىا منو أو أىرضلا ى رو.

                                                 

 .32-27ص ى ،ؾى د. زلمد يعرد رم اف ال ،ذا( ىذا ما ق دو أماـ بعض الرؤياء وادل1)
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ال أد ػػػر ويػػػعاً   نصػػػ و وتػػػذ ّبه بػػػاهللى وبعظػػػو ادلالػػػؤولرم الػػػٍب ػلم لػػػا ذلػػػذه  - الثػػػاً 
  مػا يػن   ا ممى با ي ،ب احمل ب ال عرد ى  الدصنهى وادلأم،س  شاىر الأّبة واحلػبى  

 ال ر م لذلث. إف   لقاء  خصا مأ قى أو     مم ألقرلا ى ي رؤوس ا  لاد.
أ ِب ى رو ب ػ  مػا ىرفدػو فرػو مػ   ػةح و ػّبى يػ،اء ىػرؼ النػاس معػا ذلػث  -رابعاً 

 منوى أـ مل يعرف،ا ..  ًة لو ى ي ادلزيدى ويذيراً لو م  الد ،ؿ إىل النقرضى وإحقاقاً ل  ق.
ى ػي اهلل حب ػػو نرػيب أق ػه بػػوى ال   حػق حػا وى وال   حػػق أو  أتػأىّل  ال - امالػاً 

م  ى اد اهللى ملما  اف  أنو. ول ِب أ نح دائماً إىل حال  الظ  باهللى   حق ن الا و  
حق يائر ى اده. وى، ا مػر الػذو ػلم ػِب ى ػي الَبفػه ىػ  اخلػ،ض   حقلػو وػل ػزل ى ػي 

 .(1)حال  الظ  هبو
 وأ يرا :
حرػػػث بػػػدأنا لنخػػػدو احلػػػديث ىػػػ  ىػػػذا اجلانػػػب اذلػػػاـ مػػػ  ف ػػػر وفقػػػو ا مػػػاـ  نعػػػ،د مػػػ 

الشلرد ر و اهللى م   ةؿ الدأ رد ى ي أنو  ػاف ين  ػق مػ  أيايػرْب ا نػْب ينظمػاف ف ػره 
 وفقلو:

حر و ى ي رضي اهلل تعاىلى و ػع،ره الػدائو  راق دػو يػ  انو لػوى وىػ،   أ نػاء  األول:
اء منلو   ذلث احل اـى أو الع ماء والدىاة الذي  ؼلال ،نو ذلث نّب ملدو برضي الناس ي، 

 الرأوى أو العامم الذي  وقه  ثّب م  الع ماء   فر إرضائلو ف  ،ا وتاى،ا.
حلال و بالث،اب  والنص،ص الشرىرمى وان ةقو م   ةذلا أواًلى   مػ   ػةؿ  وال اني:

ـ ت ػث النصػ،صى ولػذلث امامػو رؤيم ىق رػم يػاوؿ أف ت  ػث ىػ  ادلصػ  م والع ػم   أح ػا
  م،د تارةى والدق رديم تارة أ ر . ص،مو باجل

مػػ   ػػرؼ ات ػػاع ادلػػنلص الربػػال مػػ   ػػةؿ نصػػ،ص ال دػػاب ولعمػػرو أو  ػػرؼ أىظػػو 
والالػػنمى وىػػ  تػػاه مػػ  تػػاهى وضػػ   مػػ  ضػػ   إال ىنػػدما أىػػرض ىنلػػاى وات ػػه ىػػ،اهى أو أىػػ،اء 

 اآل ري ؟! 
                                                 

 .32-27ص ى ،ؾى د. زلمد يعرد رم اف ال ،ذا( ىذا ما ق دو أماـ بعض الرؤياء وادل1)
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ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٱ  ٻ  ٻ   ٻ    چ قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل: 

]يػػػػ،رة اجلا رػػػػمى اآليػػػػم:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  
23]. 

نالأؿ اهلل اذلدايػم ل ر ػدى والث ػات ى ػي احلػقى واحل مػم   القػ،ؿ والعمػ ى وبعػد ذلػث 
وق  ػػػو  مػػػاؿ ا  ػػػةص هلل تعػػػاىلى رحػػػو اهلل  ػػػلرد احلػػػقى وفػػػارس ال  مػػػم وال رػػػافى الػػػد د،ر 

مػه زلمد يعرد رم اف ال ػ،ذاى واعنػا بػو   مالػدقر ر دػوى يػ  رايػم يػردنا زلمػد 
 .ا إنو  ره رلرب قريبى واحلمد هلل رب العادلْبأ را ناى وحبائنا وأملاتن

 
 مصادر البحث:

ال ،ذاى الدى،ة واجللادى وا يةـ الالراياى ىشاـ ى ر،افى وفادو الأػ،شى مر ػز  -
 احل ارة لدنمرم ال  ر ا يةماى بّبوتى بالدعاوف مه  امعم ادلص  ي العادلرم.

د يػعرد رم ػاف ال ػ،ذاى اجللاد   ا يةـى  رف ن لمو؟ و رف ظلاريو؟ د. زلم -
 ـ.1993ىػ/1413دار ال  رى دمشقى 

فقػػػو ا زمػػػمى ا يػػػةـ بػػػْب ادل ػػػاىرو وادلصػػػ   اتى اجلػػػزء الثػػػالى وزارة ا وقػػػاؼى  -
 ـ.2014ىػ/1435

وىػػػػػذه مشػػػػػ ةتناى د. زلمػػػػػد يػػػػػعرد رم ػػػػػاف ال ػػػػػ،ذاى م د ػػػػػم ال ػػػػػارا ى دمشػػػػػقى  -
 ـ.1993ىػ/1414

دار اقػرأى ىذا ما ق دو أماـ بعض الرؤياء وادل ،ؾى د. زلمد يعرد رم ػاف ال ػ،ذاى  -
 ـ.2002ىػ/1422دمشقى 

ىذا والدوى القصم ال ام م حلراة الشرر مة رم اف ال ،ذا م  والدتػو إىل وفاتػوى  -
 ـ.1995ىػ/1415د. زلمد يعرد رم اف ال ،ذاى دار ال  رى دمشقى 

 


