بسم اهلل الرحمن الرحيم
 - 1من اليسري حتديدد مىندك دن مدن ال ودلغ واللغدو للد حال وا دوكناحي ولندن لدي مدن اليسدري
حتديد املىنك امللاد باإلرهاب ا وكناحي وال أعغم هلذه النغمال إىل اليوم إال مىنناها الغلويي

دك ا دوكنياح قددد ددد هلدا  ي هددذا الىن ددل بددن  ي
وعغد الدلممم هددا هددو مىنددلوغ مددن أح مىند ح
السنوات األخرية فإين مل أمتنن من النشف عنه وامللاد بهي ن ما أعلفه من ذيول هذه النغمال
أح هوليدود انددال وال لدتال لند ا أفكمداح يسددمواا عأفدكم اللعددعب و غمدال اللعددع نغمدال ذعددليي
فظاعاليي هول للمجال دقيقال لد  Terrorismباإلننغيتيالي
وإذا مل يند ن  ي وسدىن أح أعدلغ املىنددك اال دوكن الدذي يددلول اليدوم لنغمدال اإلرهدداب
فغي بوسىن إذح أح أندد موقف اإلسكم منهي وأع قد أح هذا الذي أقولده عدن نيسد ي دد
عغ ممريي أيضاحي الغهم إال أولئك الذين ألبسوا هدذه النغمدال بدوب املىندك الدذي أرادوه و رو دوا
هلا خموفني ومنذرين  ي عاملنا الىنليب واإلسكم فك ريع أام عغ عغم فيما بينهم بداملىنك الدذي
لوافقوا وا وغحوا عغيهي
ولنددن يلنينددا عددن ال ىنامددن م ددع هددذا امل ددوغس اللددامن الددذي يس ددا ددري منددا لغ ىنامددن مىندده
عغد د مم ددري عغ ددم ب دده أح ن ىنام ددن م ددع م ددوغح اللغ ددو وال و ددلغ املىن ددلوفني وا ددددين  ي فقهند ددا
اإلس ددكم ف ددإح ا ددديه ع ددن اإلره دداب بىن ددد ذل ددك ل ددن ين ددوح ل دده أي دور  ي إمت ددام نقد د هل ددذا
املوضوع وال  ي إزانال ممموض عنهي
 - 2ددرية ه د املغ قي ددات ال د عق دددت  ي رن دداب عاملن ددا الىن ددليب واإلس ددكم ملناقشددال اللغ ددو
وال و ددلغي ولن ددن مجي ددع ال ددذين ددانوا ي كق ددوح فيه ددا م ددن و ددلغ وان دددي منن ددلوح لغلغ ددو موقن ددوح
خبوورله عغ الدين واجمل معي أما الولغ اآلخل املؤمن به واملمارس له فغي فيها هن مي غه أند!!ي
لددلم مددا ه د دددوم هددذه املغ قي ددات ال د ال ي يددل املو ددودوح فيهددا إال عددن ل ي ددد ملددا هددم
م يقوح عغيه نىت لن ام شخ واندد يسدمع نيسده مدا قدد نيظده ويندلر عغد ذهنده مدا هدو
موقن به؟!يي
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إح
الىنكقات
الغقاءات
املوضوع

دوم م ن هذه الندوات حم ورة  ي جمادلال الذين ميارسوح اللغو  ي مىن قداهتم و ي
السغو يال مبج مىناهتمي ومىنغوم أح ذلك ال ي م إال بو ودهم ولفاح بانياح  ي هذه
والندواتي بن امل مول أح لنوح مشحونال عندئذ باليائدة إح هيمن فيها النقاش
ا لي

إذح فاملوضوع الذي بوسىننا أح نىناجله ون حلك فيه هو هذا الذي منغك السبين إليه
ون بني لغىنغم واملنوق موقياح منه وندي اح عنه اللغو وال ولغي
يقال ممك  ي األمل ممغواح أي اوز ندهي هذا هو املىنك الغلوي الىنام لغنغمالي
أما املىنك امل وغس عغيه  ي الشليىنال اإلسكميال فهو جتاوز ا د املشلوع  ي املىن قد أو السغوكي
ومن ذلك قول اهلل لىناىل
فمن الولغ وهو النانيال من الش ءي يقال لولغ إذا ان ح نانيال
من الش ء أي ا ب ىند عن لبه ووسوهي أما املىنك امل وغس عغيه هلذه النغمال فهو االب ىناد عن
الوسط الذي هو الىندل املقلر ميتانه  ي اب اهلل وسنال رسوله واالحنياز إىل أند ولفيه امل جه
إىل لنغف الشدة أو امل جه إىل ق د ال ساهن وال مغ من املسؤوليالي
فبني النغم ني اليا  ي ععاملا د بب وإح اح بينهما اخ كغ  ي امليهوم الذهيني وها
ال ريع فيه أح اب اهلل لىناىل قد ا عن اللغو  ي أ ل من مناسبال يي ونظلاح إىل أح ما د
النغم ني واند ما قغال إذح فقد اح النه عن اللغو مس غتماح لغنه عن ال ولغي
ممري أح هذا الذي ال ريع فيه ال جيدي بيانه ول يده شيئاح ما دام ا نم عغ األلياظ
وندها إذ إنا سنجد النن م يقني عغ نبذ ما يو ف باللغو وال ولغ ولنن اخلكغ ينمن
بىند ذلك فيما ينىنال أو ال ينىنال باللغو وال ولغي
أي فاللكة  ي الدين ال ينىن وح أفنارهم وسغو اهتم أياح انال باللغو أو ال ولغي بن
يلوح أاا الىندل امل يق مع القلآح والسنالي
لذا ال بد من اس ىنلاض املسائن ال نلم  -بشواهد من القلآح والسنال  -أام يب ىندوح
هبا عن املنها الىندل ويل بوح فيها منت اللغو منحازين إىل ولغ من الشدة أو ولغ من
ال ساهن وق د ال مغ من املسؤوليال مع بياح شلود ا الني عن االنضباط مب ادر الشليىنال
اإلسكميالي
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مهما لنابلت أو لنوعال مظاهل اللغو وال ولغ فه لظن حم ورة  ي أملين ابنني
 ال نيري وأسبابهي أ ول ال ىنامن مع ممري املسغمنييف جغ نقيقدال اللغدو فيده  ي أح الشدارع مبقددار مدا ضديق السدبين إىل ا ندم
بده خددالف امللددالوح فوسددىنوا السدبين إىل ا نددم بددهي إح امل يددق عغيده عنددد أهددن السددنال واجلماعددال
مج دداهري عغم دداء الىنقي دددة اإلس ددكميال أن دده ال جي ددوز ا ن ددم عغد د املس ددغم ب دداللدة إىل الني ددل مهم ددا
لنابلت مؤيدات ا نم عغيه بذلك ما دام ان مال واند لبقائه عغ اإلسكم مو وداحي
ولندن الل د الني يىننسددوح ا ندم فيددذهبوح إىل أندده ال جيددوز ا ندم عغ د املسددغم باإلسددكم
مهما لنابلت مؤيدات ا نم بإسكمه ما دام ان مال واند ل حوله إىل النيل مو وداح!يي
وبناءح عغ ذلدك فدإح دن مدن نندم بلدري شدلع اهلل عدت و دن  ي داره الد هدو القديم عغد
أهغه فيها أو  ي جم مىنه الذي هو ا ا م وامل نيذ فيه أو  ي مؤسسد ه الد هدو املدديل هلدا وامل نيدذ
فيها فهو افل مللد يس هن الق ن  ي مذهع هؤالء امل ولفنيي وال دوم من ان مال أام إمندا
ننم دوا بلددري شددلع اهلل لسدداهكح مددنهم أو س دكح أو بسددبع ر ددوام إىل شددهوة م لغبددال أو م ددغحال
دنيويال قاهلة مع يقينهم ب ام آمثوح  ي نونهم عن ا نم مبا أنتل اهللي
ومظهدل اللغدو  ي هدذا ي جغد  ي جتاهدن اليددل بدني املىن ديال السدغو يال الد ال جتدل إىل أ ددل
مددن اليسددق واملىن دديال االع قاديددال ال د لددتل ددانبها  ي الني ددل مددا ي جغ د  ي ال و دده بددا نم
اجلمدداع عغ د ددن امل غبس ددني هب ددذه املىن دديال دوح لي ددين وال ليلي ددق ودوح أي لق ددديل لغحدداالت
اخلا دال واألوضداع اليلديدال مدا ي جغد  ي خماليدال ليئدال دلملال هلددي امل دوي  وحتدذيله مدن
ال ورط  ي هذا اللغو وذلك  ي ا ديه الذي رواه مسغم من نديه نذييدال بدن اليمداح أنده 
قال
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فقدد دل ند هدذا ا ددديه عغد أح جمد لد شددلود ا دا م عدن هدددي القدلآح والسدنال ال يىنددد
يدلاح ومددن و ال يسد و ع اخلددلول عغيدده وإمنددا يشددلع اخلددلول عغيدده بددالنيل الب دوا أي ال دليس
الذي ال مل من أي ل وين والذي ميغك اخلار وح عغيه نجال مقبولال عند اهلل يوم القيامالي
و إح هدذا اللغددو  ي ال نيدري يسددلي إىل ممغدو آخددل شد مل منده وهددو ا ندم بددالنيل ومددن و
بالق ن عغ ن من لورط فقدم نوعاح من املىنونال ملن سبق ا نم عغيه متا ياح بالنيل!يي
إح هدذا ال دنف مدن النداس ملندم عغديهم ننمداح اوليدا عامداح ح ،بدالنيل وجدال أادم أعدواح
الظغمال ومن و يهدر دمهم ويكنقوح بالق ن مبخ غف الوسائن و ي ن األنوالي
فمدا هدو الددلين عغد مشدلوعيال هدذا ا نددم مدن القدلآح أو السددنال أو مدن أي مدن امل ددادر
اليلعيال األخلم لغشليىنال اإلسكميال؟يي و ندا ونقبندا فغدم إدد إال مدا ينداقن هدذا ا ندم ويينددهي
ونسدبنا مدن ذلددك موقدف رسددول اهلل مدن ناوددع ابدن أيب بغ ىنددال الدذي ذهددع  ي لقدد الىنددوح إىل
ا د لبيني مدن مشدل منددال إىل أق د مدا مينددن أح ي دن إليده مدد يددد الىندوح لغظغمدال املشددل ني يي
فقد عيا عنه  ومل ينيله ومل يق غهي بن إح قلآناح نتل بشد نه مىنالبداح لده وألم الده دوح أح يندتع عنده
مسال اإلمياح بن بب ها له ونىن ه هباي أمل ينتل  ي نقده قدول اهلل 
؟ي
فإذا مل ينن هذا الذي أقدم عغيه ناوع ابن أيب بغ ىنال من إبكممه املشدل ني  ي مندال مدا
قدد عدتم عغيده رسدول اهلل مدن ندلهبم د ي خدذوا ألنيسدهم الىنددة وي هيدؤوا لغندتال مو بداح ل ددنييه
مع النافلين فنيف وب ي و ه ي د س أح ي دنف مدن يسدموح اليدوم بالشدلوال أو الددرك أو اجلندود
واملدوفيني داخدن دولددال إسدكميال مددع املللددين و ييددىت بقد غهم وامم يدداهلم وهدم يىنغنددوح  ي دن يددوم
و ي ن مناسبال إسكمهم؟!يي وإذا مل جيت اخللول ب ي أذم عغ قادهتم ملا سبق أح أوضحال
فنيف جيوز ال دي بالق ن ألعواام؟!يي
ال ي س أح يقال رمبا اح الشافع اوع ابن أيب بغ ىنال أنه شهد بددراح إذ إنده  أشدار
إىل ذلدك ألح شدياعال الىنمدن ال دام لغم دورط  ي املىن ديال ليسدال حم دورة  ي عمدن بىنينده شدهود
ممتوة بدري بن ما أ ل األعمدال ال دا ال الد لشديع أل دحاهبا يدوم القيامدالي و دد اهلل القائدن
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الىنش دوائ اجلمداع الدذي جيددنس إليده اللدالوح وامل ولفددوح
لني ددريهم لند ددن مد ددن خد ددالف قناعد دداهتم اال هادي ددال  ي مسد ددائن الىنقيد دددة ال سد دديما ل ويد ددن آيد ددات
ال ياتي وقد دعاهم ذلك إىل لبديع بن لنيري مجهور املسغمني السائلين عغ منها اإلمدام أيب
ا سن عغ بن إمساعين األشىنلي ع333 - 262هدب ومنها اإلمام أيب من ور املالليدي ع… -
262ه ددب الغ ددذين قددين اهلل منهم ددا ن درياح لغق ددلآح والس ددنال ومنهي داح لي ددل اليددنت الض ددالال ولل ددوهم
واب داعاهتم وذلك بإمجاع أئمال ال يسري وا ديه واليقه  ي ذلك الىن لي ومن املىنغوم أام مجيىنداح
اس ن لوا مبواقف اإلمام األشىنلي وان لوا هلا بىند الىنتلال ال امال ال انوا قد ألتموا أنيسهم هبا
جتنبداح ل دلاعات لغدك اليدل وخ دوماهتاي ومدن و أوغقدوا عغيده لقدع ن دري السدنال واجلماعدالي وقددد
عغددم ددن مددن انددال لدده درايددال ب دداريل ال ش دليع اإلسددكم واليددل أح دكح م ددن اإلم ددام األشددىنلي
واإلمدام املالليددي مل ل غدق فلقدال ومل يب ددع  ي الىنقيددة مدذهباح وإمندا قضد دن منهمدا عغد فقدداقيع
اليددل ووقددف ددالوود  ي و دده البدددع واملب دددعني وعبددد الددنها الددذي لددلك عغيدده رسددول اهلل 
أ حابهي
ف ه ددن الس ددنال واجلماع ددال ال ددذين دداح لرم ددام األش ددىنلي واملالليد ددي فض ددن ت دداي هم مددن لل ددو
اليددل و دداح هلمددا ق ددع السددبق  ي إادداء ف ن ه ددا والقضدداء عغيهددا ملن ددم هددؤالء امل ولفددوح عغدديهم
باالب داع بن بالنيل ننماح مجاعياح دوح االع ماد عغ أي شاهد أو مربر إال أام ا هدوا ما
ا هد ري مدن السدغف فد ولوا وائيدال مدن آيدات ال ديات وأنادي هدا الد يدوهم فاهلهدا ال جسديد
وال شبيه وال نييف ومىنغوم أح ذلك غه حمال عغ اهلل يي
ول جغد عشدوائيال هدذا ا ندم وعددم اسد ناده إىل أبدارة مدن عغدم  ي أنده يسد غتم لنيدري دري
مددن أئم ددال الس ددغف املشددهود هل ددم ب ددالىنغم واالسد د قامال عغ د ا ددقي إذ إا ددم أول دوا د درياح م ددن آي ددات
ال ديات وأنادي هداي ومدنهم اإلمدام أتدد  ي وقدد أودال اخلودايب  ي بيداح هدذا  ي شدلنه لسدنن
أيب داود عند شلنه ديه عضحك ربنما الغيغال من فىنالنماب 1ي
وقدد بدات مدن املىنغدوم أنده مدا مددن بغددة أو قليدال داخدن عاملندا اإلسدكم وخار ده إال ولىندداين
مدن آبددار هددذا ال نيددري الىنش دوائ واجلمدداع الددذي ال مس د ند وال مىننىغدده وهددو وانددد مددن مظدداهل
اللغو وال ولغ  ي دين اهلل ي
ع1ب انظل مىنامل السنن لغخوايب  55/5وبىنال ت ي وانظل ف س الباري  22/7البن نجلي واألمساء وال يات لغبيهق
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فمدن املىنغدوم لندن مدن ي م دع بدتاد مدن الدرايدال
اليقهيال أح الديار الىناملة  ي الدنيا لنقسم إىل دار إسكم ودار يلي ولنقسم دار النيل إىل دار
عهد وأماح ودار نلبي
أمدا د ار اإلسددكم فهد البغدددة أو األرض ال د دخغدال  ي منىنددال املسدغمني وسدديادهتم ويدده
ي د ل هل ددم إفه ددار إسددكمهم فيه ددا واالم ن دداع عددن أع دددائهم س دواء م ذلددك بي د س وق ددال أو بسددغم
وم ا ال 1ي
مدن ي دلوح عغد جتاهدن مدا اليدق عغيده األئمدال  ي حتديدد مىندك
ممدري أح  ي
دار اإلسددكم وعغ د أح يضددىنوا لغنغمددال مىنددك آخددل ي ي ددق مددع ممغددوهم ولو دلفهم وهددو مددا ي ددلوح
عغيدده م ددن أح دار اإلس ددكم ه د الد د ين ددوح فيهددا اجمل م ددع موبقد داح جلميددع األنن ددام الش ددلعيال م ددن
مىنددامكت وندددود وممريهدداي ف ددإح مل لوبددق فيهددا ه ددذه األننددام مددا ه د ا ددال  ي مىنظددم الددبكد
اإلسكميال فإاا لىنود بذلك دار نلبي وهذا يىنين  -فيما يذهبوح إليده – أح عغد املسدغمني أح
ملاربوا القائمني عغ األمور فيها أو أح يها لوا منها!!يي
وأما دار النيل فإح قام بينها وبني املسدغمني مو دع مدن مو بدات الق دال وأعغدن و أمدل
املسدغمني ذلدك فه د عندئدذ دار ا ددلبي وإح مل يقدم بينهدا وبددني املسدغمني مو ددع مدن مو باهتددا
فه د د عندئ د ددذ دار أمد دداحي ومىنغ د ددوم أح د ددن ال د دددول ال د د يق د ددوم بينهد ددا وب د ددني ديد ددار املس د ددغمني مت يد ددن
دبغوماس داخغال حتال هذا االسمي
ي ددلوح عغ د أح دار النيددل ال ب ددد أح لنددوح دار نددلب
ممددري أح بىنددن
دائمداح وال مددربر فيهددا لىنهددد أو أمدداح يغ تمدده املسددغموح مددا دام أهغه ددا ددافليني فغمددن اس د واع مددن
املسغمني أح ينهع أمواهلم وأح يسوو عغ ه غناهتم ويسيب ذراريهم!يي
والىنجيددع أح  ي املس ددغمني ال ددذين يىنيشددوح  ي دي ددار الل ددلب آمنددني مومئن ددني ويغقددوح فيهددا
متدام اللعايدال وي م ىندوح بد م مظدداهل ا يداوة مدن ال ينيدوح بدني ا ددني واآلخدل عدن و دف الندداس
ال ددذين يىنيش ددوح ب ددني فهد دلانيهم منىنم ددني من ددلمني ب ددا لبيني ويي ددوح دواز ا ددع م ددا لو ددول إلي دده
أيديهم من أمواهلم وه غناهتمي
ع1ب انظدل حتيدال ا دال 265/5ي وامللدين البدن قدامددال 247/5و242ي وناشديال ابدن عابدددين 262/3ي وملدين ا ددال
لغشلبيين 235/4ي
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وهندذا ل ددبس الدددنيا غهدا دار نددلب  ي نظددل هددؤالء امل ودلفني اللددالني يي فاملسددغموح فيهددا
نلبيوح ألام ممري موبقني ألننام الشليىنال اإلسكميال وممري املسغمني نلبيوح ألام يار!…
ومنش اللغو  ي هذا ا نم اخلوري أملاح ابناح
أوهلمدا أح املىنا د بنظدلهم هد النيدل ذالدهي واملىنا د الد ي غدب هبدا املسدغموح أاددم ال
ملنموح بشليىنال اهللي وقد علفنا أح الىن ياح أعم من النيل وقد سبق لي ين القول  ي ذلكي
بانيهمددا أح الني د ل ونددده سددبع لو ددوب ق ددال النددافلين بنظددلهمي فالنددافل حمددارب أينمددا
و د وعغ أيال نال اح!ي وهذا القلار األرعن الذي ي دروح عنده ي ىندارض مىنارضدال ندادة مدع
قدول اهلل لىنداىل
[املم حنال1 ]5- 2

ما ي ىنارض مىنارضال نادة مع قول اهلل لىناىل

[البقددلة  ]152ومدع اآليدات الن ددرية الد يىنغدم اهلل فيهددا
رسوله أنه إمنا بىنه مبغلاح وداعياح ومل يبىنه منلهاح وجمرباح من م ن قدول اهلل لىنداىل

ي

ومن املكنظ أح  ي هذه اآليات ما هو مدين النتول وأح فيها ما هو من نوع اإلخبار ال
اإلنشاءي أي إح اهلل لرب فيهدا رسدوله أح مهم ده الد بىنده هبدا هد إبدكغ النداس مدا يبلدع عغديهم
مدن مسدؤوليال اإلميدداح بداهلل واالل دتام بد وامله يي وهددا هدو مىنغددوم أح اإلمجداع منىنقددد عغد أح األخبددار
ال دواردة  ي دداب اهلل لىن دداىل مم ددري قابغ ددال لغنس ددلي وإمن ددا ال ددذي مين ددن أح ي ىن ددلض لغنس ددل اخلو دداب
اإلنشدائ امل ضددمن ننمداح مددن األننددام ال نغيييددالي فدالقول بد ح سددائ ل هددذه اآليددات منسددوخال مبددا
يسددمونه آيددال السدديف خمددالف مل ددا هددو م يددق عغيدده مددن القواع ددد األ دوليال ومندداقن لغمىنددك الددذي
ملمغونده آيددال السدديفي وه د مبىنددتل عنددهي ومددن املىنمددول بدده  ي قواعددد ليسددري الن ددوص أندده ال جيددوز
ليسري اآليال من القلآح إال عغ ضوء ما ي ضمنه سياقها وسباقهاي

ع1ب يكنظ أح سورة املم حنال نتلال  ي املدينال إباح ف س منالي فالقول ب ح هذه اآليال منسوخال بىنيد ن البىندي
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إح آيدال السديف الد يىننواددا هد قدول اهلل لىنداىل
[ال وبدال ]5ي واآليدات السدبع
الد لغيهددا غهددا يبدني أح عغددال األمددل بق ددن املشدل ني إمنددا ه د ا لابددال الد أعغنوهددا عغ د املسددغمني
وبددووهم هبداي وآخددل هدذه اآليدات قولدده عدت و دن
[ال وبال ]13ي

و إح القاعددة األ دوليال امل يدق عغيهددا لقضد ب يسدري الىندام عغ د ضدوء اخلداص ال الىنند ي
فإنه ل َّ بقولده
فإذا اء األمل عاماح  ي قوله لىناىل
فدإح عنسدال ف ندال
مضددول إذح إىل أح لنسددل ا آليددال ال اني ددال بدداألوىل وهددو م ددا ال ي يددق مددع قواع ددد الش دليىنال ومددن أ هددا
عدم الغجوء إىل القول بالنسل إال عند الضلورةي
مدا ي و د عغيده اللدالوح  ي
لربي ددل ممغ ددوهم م ددن أنادي دده ددحال ع ددن رس ددول اهلل  م ددن ذل ددك قول دده فيم ددا رواه مس ددغم  ي
حيحه
فيدذهبوح اع مدداداح عغد هدذا ا ددديه وأم الده  ي ازدرائهددم واإلسداءة إلدديهم دن مددذهعي
ف ين هو مناح اللغو الذي جينس إليه هؤالء الناس من ل لفهم هذا؟
مناح اللغو أام مل ملققوا  ي األسباب ال دعال رسدول اهلل  إىل أح يو د أ دحابه
هبذا الذي أو اهم به ومل ي ساءلوا عن مضموح هذا ا ديه أهو داخدن  ي أنندام ال بغيدن عدن
اهلل أم هددو داخددن  ي أننددام اإلمامددال والسياسددال الشددلعيال ولىنغهددم ال يىنغمددوح اليددل بينهمدداي و ددم
من أخواء فادندال وقدع فيهدا أولدو النظدل السدوح  ي دالئدن الن دوص وأننامهدا مدن دلاء عددم
ال يليق بني ما خاوع به رسول اهلل الناس بو ف ونه نبياح يبغدن عدن اهلل ومدا خاودع بده النداس
بو ف ونه و أمل املسغمني وإمامهمي
إح دراسددال الظددلوغ واألسددباب ال د دعددال إىل أح يو د رسددول اهلل أ ددحابه هبددذا الددذي
أو اهم به لنشف عن أنه  إمندا أو د بدذلك بو ديه إمامداح لغمسدغمني يلعد فديهم مق ضد
ا نمدال والسياسدال الشدلعيال مدن أبدلز مدا يددل عغد ذلدك ندال اليهدود  ي املديندال وسدوء مىنددامغ هم
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لغمسددغمني ومن ددابتهتم باأللقدداب واأللي دداظ اجلارنددالي روم البخ دداري  ي ددحيحه م ددن نددديه ابددن
عمل رض اهلل عنهما أح رسول اهلل  قال
والسام هو املوتي
في هذا الظلغ ومتاشياح مع مق ض ذلدك الواقدع قدال عغيده ال دكة والسدكم ال لبددووهم
بالسكم وإذا لقي م أندهم  ي وليق فاضولوه إىل أضيقهي
ومن أبلز ما يؤ د ذلك أح رسول اهلل  اس قبن وفدد ن دارم إدلاح  ي املديندال فد لمهم
وأنسدن وفددادهتم وأندتهلم ضدديوفاح  ي مسدجده وأذح هلددم أح ي دغوا ددكهتم فيدهي وال يىنقددن بددن ال
ي ور أح لغط النيب  هبذا اإل لام امل ميت هلم هدذا الغدوح مدن االزدراء فدك يبددأهم ب حيدال أو
سكم ويضولهم عند املش إىل أضيق الول !يي
وها يؤ د ذلك أيضاح أح هذا الذي أمدل بده رسدول اهلل أ دحابه لدو داح ننمداح لبغيليداح مدن
اهلل  ي مىنامغ ددال املس ددغمني أله ددن الن دداب لن دداح املش ددل وح أوىل هب ددذا ا ن ددم م ددنهم إذ املش ددل وح
أوممن  ي الضكل من أهن الن ابي ومع ذلدك فغدم ينقدن أندد أح رسدول اهلل  عامدن املشدل ني
 ي مندال بىنددد الي د س عندددما داح بددني فه دلانيهم هبددذا االزدراء ومل ينقدن أنددد أح رسددول اهلل أمددل
أ حابه ب ح ال يبدووهم بالسكم وأح يضولوهم إىل أضيق الول ي
وهددا يتيددد األمددل ل يددداح أح أهددن الن دداب  ي عهددود اخلكفددال اللاشدددة و ي م ددل والشددام مل
يىندامغوا هبدذه الوليقدالي بدن دداح اخلغيداء والدوالة عغد األم ددار ين ديوام  ي املىنامغدال ويلعدوح سددائل
نقوقهم اإلنسانيالي
وها ال شك فيه أح اخلغياء والوالة مل يق دوا بذلك خماليال رسول اهلل  فيما أملهم بده
ناشدداهم أح يق دددوا إىل ذل ددك ولن ددنهم عغم دوا م ددا ق ددلر مجه ددلة اليقهدداء أح الن دديب  إمنددا أمددل
بذلك بو ي ه إماماح لغمسغمني واس غهم و ي ه لغك من ون ا الال الين انال  ي املديندال املندورة
م م غددال  ي إس دداءات اليه ددود امل نوع ددال والن ددرية لغمسددغمنيي وم ددن ه ددذه األنن ددام لض ددىنها و أمددل
املسدغمني ملدا لق ضديه م دام املسدغمني وسدري الىندالددال اال ماعيدال فهد قابغدال لغ بددل مدا بدني نددني
وآخلي
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ون دديغال الق ددول أح الو ددوه ال ي دديغيال  ي مىنامغ ددال املسددغمني أله ددن الن دداب و ددن مددا ي ىنغددق
بآبار ا لب داخغال  ي أنندام اإلمامدال والسياسدال الشدلعيالي أمدا أ دول املىنامغدال ومنوغقاهتدا فقائمدال
عغ أساس اإلن اغ والىندل 1ي
وعغ قول اهلل 
فاللكة اليوم ي و ؤوح عغ نديه
و يدذهبوح  ي اإلسداءة إىل أهدن الن داب
باسم اإلسكم ن مذهعي ومن املىنغوم أح هذا الذي مساه البياح اإلهل عع لاراحبب إمنا هو تاء
رلب دده اهلل عغ د ا لاب ددال ال عغد د جم ددلد الني ددل أو االن س دداب إىل الن ددابي وإذا ان ه ددال ا لابددال ف ددك
لاري وقد شدد اإلمدام الندووي النندري عغد مدن يسد ء إىل أهدن الن داب  ي أي و ده مدن أو ده
املىنامغال وجال






إح بوسىن أح أ تم أح مظاهل اللغو وال ولغ  ي فهم اإلسدكم وال ىنامدن مدع اآلخدلين ال
ل جاوز املسائن ال ذ لهتا وف غال القول فيهاي
فدإح داء مددن يسد ىنمن غمدال اإلرهدداب هلدذه املسدائن أو لواندددة منهدا فدا نم فيهددا مدا قددد
ذ لندا وال مشدانال  ي اال دوك ي وإح داح يق دد بالنغمدال مىندك آخدل ممدري الدذي ذ لنداه فغددن
ي م ن هذ ا عاللريب إال فيما هو مشلوع وموغوب
لىنغه ي م ن  ي إرهاب املىن دين عغ ا قو واألوواحي وهو إرهاب مشلوع ومقدسي
أو لىنغ دده ي م ددن  ي إره دداب الس ددغوات ال نييذي ددال  ي الدول ددال وه ددو أداة ال ب ددد منه ددا لي ددلض
القانوح وا قي
أو لىنغ دده ي م ددن  ي إره دداب الس ددغوات القضد ددائيال وه ددو الىنم ددود اليق ددلي ال ددذي ال يسد د قيم
القضاء بدونهي

ع1ب انظل امللين البن قدامال 357/5و352ي واألموال أليب عبيد ص 42و45و46ي واخللال أليب يوسف ص 152ي
واإلننام  ي متييت الي اوم عن األننام ول لفات القاض واإلمام لغقلا ي ص 22ي
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أو لىنغه ي م ن  ي إرهاب النظام الببدوي مدن خدكل أشدناله املخ غيدال وهدو املغدس الدذي ال
بد من مت ه  ي األعمال الببويال غهاي
أو لىنغه ي م ن فيمدا هدو خيد ومسد ور لددم ملو د هدذه النغمدال ف ممغدع الظدن أح املدلاد
هبا  ي أذهاام لي أ دل مدن ا ي يدال الد م ا ندم سدلاح مبو بهدا عغد اإلسدكم باإلعددام وعغد
املسغمني بال ىنلي عن مريابهم ا ضاريي
وإذا لبددني هددذا الق ددد فددإح امل ددري الددذي ال بددد مندده هددو أح ن ىنامددن مددع أول مىنددك مددن
املىناين األربىنال املشلوعال لررهابي وهو إرهاب املىن دين عغ ا قو واألوواحي وهو املىنك الذي
رسخه البياح اإلهل  ي قوله 
إذح هو سك قدس ال بد من اس ىنمالهي

بقد أح عغ د أم ندا  -وه د عغد هددذه ا دال  -أح جت مددع عغد غمددال سدواء منوغقددال مددن
دذور الوندددة اإل سددكميال خمغ ددال  ي الىنمددن الدددووب عغد تايددال القدديم واملبدداد ل سددام عغد
الىن دبيات املذهبيدال ول كق د حتدال مظغددال الىنبوديدال ال امدال هلل  ي لسددىن إىل مدا هددو موغدوب مددن
ال جديدد ولنددف عمددا هددو ملفددوض مددن ال بدددين وال ودويل مس د ىنينال  ي ذلددك غدده عمددع قدددر بددري
مدن ال ضدلع واالب هدالب ب وفيدق اهلل ول ييددهي
ي [ا ا ] 4
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