ملاذا أنا إرهابـــي؟!
وملاذا أنت كافـــر؟!
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اإلهـــداء
إىل شباب نسيناهم وأهملناهم
حتى حبثوا عن احلياة يف املوت!
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مقدمــــة
بسمما ا محممالر محممااحلاد هلل ربممل ا ني ،مح مم

د

هلل محصالة هلل محسالم عىل نبي ا هللنيسومحه سحللن حمبلد نيلم ا
محل

د هللب ل:
فهذه سطوني تتف عل مع محو قعد تغوص ىف أعامقمهد تثم

أسئل حمونيي مستحق بشأن شب بن :
 أبن ء َم ْر هؤالء محشب ،؟! مر َع َّلبها هللمر َني َّب ها؟! -هللكحلف نزل هبا م نزل؟!

 هللمر يتحبل مسؤهللمححل م ها فحله؟! هللمر أير أتت فتن محتكف ؟! هللمر أير ج ءت حمن إلنيه ،؟! -هللمر محذي دفع بشب بن إىل أن يبحثو عر أممل

رحلم ة

مر خالل قو ني ،وت عىل شو طئ مححلبحل ؟!
 هللمر محذي ضمطاها إىل أن ياومومحصهحلوين بح ًث عر فاص عبل؟!

أانم ن مح ملهلل
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 مر  ..هللمر  ..هللمر  ..؟؟؟!!! هللأير كمنَّم  ...أن هللأنت هللهو هللهي ..؟! هللهل سنظل ىف مجودن مح قم،د هللسملبحل تن ك كبم د أميكون من محوعي هلل محقلنية عىل و جه ؟!
 كام يث محكت  ،أسئل مستحق بشأن محوطر:
 ذ ال يكون محن موقع عىل خلايط مح لبحل مح حل ؟! هللمر أفسل محت لحلاد هللج ل شه د ت محتخاج جل مشه د ت زهللني؟!
 مر محذي أا محن إىل مؤخاة محملهللل محكتحلما مح م يمحلج م ت؟!
نيسخ محلفس د جمتب ن اتى أصبح ق علة متبكن ؟!
 -مر محذي َّ

 م محسبا تلهوني ألخالق هلل محقحلا جتبع؟!أين أسئل مستحق بشأن أم إلسالم:
 هلليث محكت ً ،
 ذ كل هذ مح ل ء ضل سلب ؟! هللكحلف سقطت محقلس؟! هللكحلف سقطت بغل د؟! هللكحلف سقطت مر قبل بالد ألنلمحس؟! -هللكحلف ز ِني َعت محفتر أنيض إلسالم؟!
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 هللكحلف أصبح ا محن آلن م ظا محبلمل ن إلسمالمحل دمؤس ًف هللمؤ ً د بل مأس هلل ًّي ؟!
والسؤال املستحق هنا:
مزق َهلل ْالة سلب ؟!
 مر َّ هللمر أش ل بالدها ااي ًق ت ْس َفك فحله محلم ء مححلل هن ني؟! هللمر محذي ج لها أسفل دنيج ت محسلا رن نيي؟!سيقولون :األعداء واملؤامرة !!!
ولكن :م ذ يصنع ألعل ء كلها محمو كم ن سملبون
و سك هلل حت د؟!
 م ذ تف ل جاثوم اض إذ ك نت من ع جلسا قوي ؟! هللإذ كم ن كلنم يممتكلا عممر محوامملة إلسممالمحل د فبممرتفاقون إذن؟!
ِّ
 هللإذ ك ن كلن َيلَّ عي محوسطحل د فبر محغالة إذن؟!هللأخ ً ....

أين اخللل وفيم النجاة؟!

حمبل حمبل د هللد
محفجا 2016/9/1م
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احملنة  ..ومسلسل الفوضى اخلقالةة!!
محلغ  ..محكلامت  ..تقف ع جزة عر محت ب عمر بشم ع
حن محتي وا هب ألم عىل أنيض فلسط هلل مح ما ق هللسمونيي
هلل مححلبر هللمححلبحل د هللمجحلع نطق مح ابحل إلسالمحل .
ِ
مححلسمت ألهللىل تم نييخ ألمم د فقمل
هللهذه حن محبش
مات ب ألم نكب ت هللمذ بح مر كحلل أعل ئه د فهن محك مذبحم
بحلت قملس عهمل صمالا محمليرد هللممذ بح
محصلحلبحل
ألنلمحس عنل سقوط غان ط د هللمذ بح سلب هلنمود هللقمت
نفص ل ب كست ن عر هلنلد هللمذ بح ص با هللشم تحلالد هللممذ بح
محبوسن هلل هلاسمكد هلل آلن همول محك نيثم عمىل أنيض سمونيي
هلل مححلبر هللمححلبحل هلل مح ا ق هللمذ بح بونيم .
هللتزد د بش ع حن

رصة؛ محسبب :

األول :موقف مح مل مر هذه محكمو ني هلل محصمبت ايما
مر ج ناد هلل محتن فس محلهلليل عىل ثاهلل ت نطق مر ج نا آخا.
الثاين :محظاهللف

رصة مر ب ل أال

ر دي عشمما

مر سبتبرب هلل هلجب محرشس ضل سلب د هللم علحله مح ما،

مر تفاق هللوزق هللض فد
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مق بل م علحله محقوى محصهحلونحل

محتي مل تكر قط أشل وكنً هللسحلطاة ك مححلوم.
هللمحسن

جم ل هللصف حن د فام تا ه مح

هلليغني عر محكالمد كام أنن محسن

مر بش ع يكفي

جم ل إث نية مح و طمف لتهبم ؛

ألن بش ع حن ال تل هللهي محكلامت هللال تفحلله هلت ف ت.
هللإنام نحر أم م حم هللمح ج دة محوضع أمماير اقحلق َّحلم بم
يلي شب  ،ألم :
األول :أن نت لا محلنيس؛ كي ال تتكماني همذه حنم ممع
أجحل ل أخاى ىف ستقبل.
الثاين :حتليل طايق محنج ة هلذه ألم مر هذه حن محبش .
هللم مر شمك

أن حنم هلم هللجموه عليملة :سحل سمحل

هللعسكاي هلل جتامعحل ...إمحخد هللعلامء كمل صصمه هما أامق
محن س ب رليث فحله.
هللمر هن ك ن محبحلم ن محفتنم محتكفم هللجايبم إلنيهم ،د
هللهللصف محلهلل ء ببحل ن محوسطحل هلل محتحلس .
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إن حر محبش محتي تصحلا ألما يتخذ منه مح قالء د ف ً
محلتصححلحد هللينبغي علحلن ً
أهللال أن ن مكف؛ ن ما أن ن مكف بمأن
حن  ..محك نيث  ..أس ة محتي المت ب نطقم مح ابحلم د مححلسمت
ج ئح مر محسامء ال نلنيي هل سب ًب د هللإنام هي بمام كسمبت أيملين د
جز ء دخول عقومحن ا نية جلبود هلل محوقوف عنل املهللد م
نتب هى به هللنتغنى بأجم دهد هللغفلنم عمر مسمئومححلتن عمر رم
هلل ستقبل َ ...ف َّ
حل بن محنم ف هللأصم بن هلمو ن؛ فتالعما بنم
ألعل ءد هللكا تس ءل مح قالء :هل نحر ش و ،تاتل إىل محموني ءد
هللال حتسر محنظا إىل ستقبل؟!!!
هللمممر مح جحلمما هلل ممؤمل أنن م نسممتقبل محكممو ني ب َمحو ْمح َومحم
هلل محصحل ا  ..نستنكا هللنشجا هللنليرد إىل أن هللصل بن ألما إىل
َّ
أن جهلن قل نحرص إثب ت خطمأ مح ملهلل اقنم بم اتالل
ألنيض هللهنا محثماهلل ت هلل امتالل مح قمول هللتغايما محفكماد
هللتفكحلك ألهللط ند هللكأن ذمحك سحل فحلن مر مسئومححلتن عر همول
محك نيث محتي هللق ت بن جا ء سلبحلتن هللغفلتنم هللمجودنم د هللاتمى
هذه رقحلق ((اقحلقم أن إا ئحلمل حمتلم هللال امق هلم ىف أنيض
فلسط )) مل نستطع إثب هت هلل ق ن رص!!
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فهن ك مر ين دي ممر أبنم ء جلملتن بأاقحلم مححلهمود أنيض
فلسط د هللهن ك مر يل ِّمحس اقحلق إسالمحل سجل ألقىص!!!
مح جحلا أنن هنلم أهللط نن بأيلين هللنحر ال ن ْح ِسر محبنم ءد
هلليتالعا بن ألعمل ء هلل خلصموم حتمت سما ز ئمف « محابحلمع
مح ايب»د هللم هو إال « خلا  ،مح مايب» هللحتمت سما « رايم »
هللم هي إال « محفوىض».
أهيا العرب  ..أنتتم انن يف مسلستل «الفتو

اخلقةت »

وأنتتتم ءتتنء متتن هتتاا الستتينا يو األمريكتت للتفكيتت...
لإلضعاف ،تستغل أمريكا فرةتنا  ..تنازعنا  ..ليكون مشتروع
التفكي .والفو

اخلقة بأيتدينا  ..وبتدون تكلفت ابترب

واملواءه  ،بل هباه القوة الناعم اخلبيث املاكرة ،اجليتل الرابت
من ابروب الت تقوم عىل الشائعات وابروب النفسي .
تتتدفعنا أمريكتتا لتتا سلتتم املستتتقبل وباستتم ابريتت
ططت
والديمقراطي إىل ةتل أنظمتنا وإسقاطها (ءتي
ةضاء) بوهم أسقم املستقبل الو دي  ..ثم نفتت أعيننتا بعتد
فوات األوان ،فق نجتد ا
ءيشتا ون نجتد ططت ون أمناتا ون
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ةضاء  ..ون دول  ..ونجد أمامنتا أمريكتا بمخطت التقستيم
متاما كام سدث يف الستودان  ..ويف العترا  ..وكتام
والتفكي .ا
حيدث انن عىل أ ض سو يا واليمن وليبيا ،وتبقت إاائيتل
الكيان األكرب واألةوى واملسيطر يف املنطق .
أمل نسأل أنفسن ..عقومحن  ...ت نيخين :
م همذه الئكحلم محتمي ا َّلمت بأمايكم هلل محغما ،فمحلام أسمبته
ب محابحلع مح مايب (خمل محغموي أمايكمي) هلل محوقمت نفسمه يكمون
إلفا ط مح نف هلل محتلم هلل إلهالك محكل م هو عايب هللإسالمي.
م محذي ينتظان نحر مح ا ،هلل سلب
ألمايكي تكاني؟

هذ محسحلن نييو

إنممه هلل ضممح  ...هللضمموا محشممبس كبممل محسممامء هللقممت
محظه م ة  ..إن أمايك م تكمماني س محلن نييو ط محب م ن ..هلل بممر الدن -
د َّعبتها هللس َّلحتها هلل ستخلمتها خلطوط ألم محلم بم ة
صلحته ضل نيهللسمحل حتمت عنمو ن جلهم د إلسمالمي؛ اتمى
ستنفلت مصلحته مر هذ محك نيت ثا أااقته هللأد نته هللدماته.
هلل محنسممخ سممتحلث مممر ط محبم ن هلل بممر الدن آلن هممي
د عش؛ محتشويه إلسالم هلل سلب د هللمحتكمون (مسمامني جحم )
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محذي تتخذه ذنيي محلتلخل محلهلم هلل إلقص ء هللنيسما خلايطم
جلليلة محلبنطق عىل أنيض محو قمع .هللعمر طايمق الخمك ق
محثق تا نشما ثق ف محتكفم د هللثق فم إلنيهم  ،ألسمود
محبالد مح ابحل هلل إلسالمحل مححلكمون أد ة َف َّ محم هللخطم ة إلثم نية
محفاق هلل محنز هلل محصل م هلل محشق ق.
هلليتس ءل مح قالء :م ذ كن ننتظا مر علهللن ؟!
هل كن ننتظا أن يقلم محن هلي ؟! أهلل أن يس ى مص رن ؟!
هممل ننتظمما مممر عمملهللن إال أن يممكبه بن م هلليكحلممل محن م
هلليلبا إلهالكن ؟!
أمححلس هذ هو دهللنيه؟!
بىل إنه دهللنيه محذي يؤديه ب متحلم ز هلل قتمل نيد محكمر شمكل
فحلن ! هلل أس ة دهللنين محغ ئا عر محس ا د سلبحلتن هللمجودن
هللتفاقن هللتن زعن !!
شكل

هللعحلن فقود بكل أب د ألزم هللجو نبه !!

شممكل تغحلحلمما مح قممل مح ممايب عممر سم ا إلسممه م
إلنت ج رن نيي هلل متالك نيؤي محلبستقبل هل هللس ئله هللآمححل هت !!
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شكل أنن نبتلك ثاهلل ت ط ئلم محكمر صلفنم ج لنم
نتسول ط من هللهللس ئل احل تن .
شمممكل
ما تا ألعامل!!

أننممم مل نحسمممر قممما ءة محو قمممع هللمل نفقمممه

شكل أنن نتغنى ب ث مححل ت محنوني نحل مر محقاآن هلل محسمن د
ا أن هلل ق ن أب ل م يكون عر المحتز م هبذه ث مححل ت!!
هلل ظل محبط مح مح قلحلم هلل محمذ كاة فقمودة ممع مح بمث
جتب م ت مح ابحلم
مؤسس تن اتى ص ني محفس د محسمحل
هلل إلسالمحل مرض ،ثل.
شكل أنن ال نايل أن ننصف إلسالم ممر أنفسمن د هللمم
زمحن ن ين مر محبط مح مح قلحل هلل محذ كاة فقودة محتي ال تستفحلل
مر محتجاب هللال تنتفع مر ِع َرب محت نييخ!!
إن محو قع يكشف محن عر اقحلقم م َّماةد هللهمي أن سملبحلتن
ك كب ص نيت أخطا علحلن مر علهللن !!
والسؤال الاي يفرض نفسه بقوة:
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هل يبكر أن نبقى مسلويب إلني دةد مشملويل محتفكم إىل
أن هيلكن ماض جلبود هلل محسلبحل د فحلذها ا بن هلليمأ بقموم
غ ن ثا ال يكونو أمث محن ؟!
أم ستكون من مححلقظ هللنملنيك دهللنينم محغ ئما ..هللنسمكد
هللعحلن فقود ..فتتحقق محنم خل يم هللتكمون محنم قلمم بم
ألما؟
هلل محف ئز ا ًّق هو مر يلنيك دهللنيهد هلل ا ست ن.

ذ
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املبحث األول

فانة الاكفـــــــري
قنحل محتكف مر أها هللأخطا محقن ي محفكاي محتي ي ين
منه جتبع

رصد احلث ش

رليث عر محتكف هلل محل ر

هلل إلخا ج مر ِ َّل د هللأصبح كث مر محن س يق ون فتن محتكف
ب لا هللبغ علاد يك ِّفاهللن مر كاهو د هلليزحيون شبه محتكف

عبر أابو د دهللن محاجو إىل محنو بط محرشعحل ألصحلل ؛ محذ
َّ

هللجا بحل ن ألسب  ،محتي أدت إىل شحلو محتكف عنل ب ض
محوقت

رصد هللبحل ن

قليام ك خلو نيج هلل متل ده
محفاق ً
رق ئق خل محص ب آلي ت هلل ألا ديث محو نيدة تلك محقنحل .

 هللمر رق ئق خل محلة محتي يؤكله محقاآن محكايا أنه مححلس
إلسالم سلط دينحل ألال إال سلط

وعظ رسن

هلل جلل ل ب محتي هي أاسر  ...ق ل ا محنبحله هللنيسومحه سحللن
ﳑ ﴾ [ محبقاة]256 :د ﴿ ﱢ ﱣ
ﳒ
حمبل  ﴿ ﳎ ﳏ ﳐ

ﱤ﴾ [ محاعل.]7 :
ﱥ

﴿ ﱍﱎﱏﱐﱑ﴾

[ ألاز 45 :،د
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محفتح]8 :د ﴿ ﳌﳍﳎ﴾ [ محغ شحل .]22 :

 هللمر قو عل ألاك م دير إلسالم أنه إذ صلني قول مر
ق ئل حيتبل محكفا مر م ئ هللجهد هللحيتبل إليامن مر هللجه
هلل الد لِ َل عىل إليامند هللال جيوز لله عىل محكفا.
هلليقول اج إلسالم أبو ا مل محغز يل« :إنه ال يس ني
إىل محتكف إال جلهل »()1د هلليؤكل محقاطبي عىل أن محرس ئا
ي لبه محذي ي لا محرس هللأخفىد فحلنبغي إجا ء ألاك م
ب محظو ها هلل ا يتوىل خلف ي هلل محرس ئا .هلل ستشهل ب آلي
﴿ ﲔ ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ
ﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦ

ﲬ ﲮﲯﲰ
ﲭ
ﲧﲨﲩﲪﲫ

ﲵﲷﲸﲹﲺ
ﲶ
ﲱﲲﲳﲴ

ﲻﲼ ﴾ [ محنس ء.]94 :

توجمه سملا إىل أن يتجنما
 هلل محق علة محذهبحلم محقاآنحلم
ِّ
مول
محت بممحلا ألاك م م؛ ألن محت بممحلا ألاك م م حيم ِّ
( )1القتص د

العتق دد أبو ا مل محغز يلد مكتب صبحلحد محق هاةد بلهللن ت نييخد ص .143
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الستثن ء إىل ق عملةد هللهمذ خلمل فم دا هلل محقماآن يؤكمل
ﲞ
ﲝ
ق عممملة« :ليستتتوا ستتتواء»د قممم ل ت ممم ىل ﴿ :ﲜ
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩ

ﲪ﴾ [آل عبا ن.]113 :

هت م

 هللقل اذني نيسول ا  كل مؤمر مر محترس
غ ه مر سلب ب محكفا؛ ألهن ت ود علحله إن مل تكر

أخحلهد فقل أخاج محبخ نيي عر أيب هاياة  أن نيسول ا
 ق ل« :إذا ةال الرءل ألخيه يا كافر فقد باء هبا
أسدمها»(.)1
 بل إن مر تلفظ بلفظ محكفا حتت ضغط هللإكا هد مع
محقلا فلحلس بك فاد ق ل ت ىل﴿ :ﱳ
ستقا ني إليامن

ﱴﱵﱶﱷﱸ﴾ [ محنحل.]106 :

 هللال عتب ني بصلهللني كلب تلل عىل محكفا هللق ئله ال يقصل
محكفاد فقل أخاج مسلا َع ْن ُأ َسا َم َة ْب ِن َز ْي ٍد أنه َق َالَ :ب َع َثنَا

ول اهلل يف س ِري ٍةَ ،فصبحنَا الحر َق ِ
َر ُس ُ
ات مِ ْن ُج َه ْينَ َة،
َ َّ ْ
َ َّ
َُ

( )1محبخ نيي ( )32 /8كت  :،ألد،د ب  :،مر كفا أخ ه بغ تأهلليل فهو كام ق ل.
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اهلل»َ ،ف َط َعنْ ُت ُه َف َو َق َع يف
َف َأ ْد َرك ُ
ْت َر ُج اًل َف َق َالََ « :ل إِ َل َه إِ ََّل ُ
نفسي مِ ْن َذل ِ َكَ ،ف َذك َْر ُت ُه لِل َّنبِي َ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل
اهلل َو َق َت ْل َت ُه؟» َق َالُ « :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول
َ « :أ َق َال ََل إِ َل َه إِ ََّل ُ
ِ
ِ
الس ًَلحِ »َ ،ق َالَ « :أ َف ًَل َش َق ْق َت
اهلل ،إِن ََّما َقا َل َها َخ ْو افا م َن ِّ
َع ْن َق ْلبِ ِه َحتَّى َت ْع َل َم َأ َقا َل َها َأ ْم ََل؟» َف َما َز َال ُي َك ِّر ُر َها َع َل َّي
َحتَّى َت َمنَّ ْي ُت َأ ِّني َأ ْس َل ْم ُت َي ْو َمئِ ٍذَ ،ق َالَ « :ف َق َال َس ْعدٌ :
َو َأنَا َواهلل ََل َأ ْقت ُُل ُم ْسلِ اما َحتَّى َي ْق ُت َل ُه ُذو الـْ ُب َط ْي ِن َي ْعن ِي
اهلل:
ُأ َسا َم َة»َ ،ق َالَ « :ق َال َر ُج ٌلَ :أ َل ْم َي ُق ِل ُ

﴿ﲤ

ﲬ﴾
ﲥ ﲦﲧﲨﲩﲪﲫ ﲭ
[األنفال]39:؟» َف َق َال َس ْعدٌ َ « :قدْ َقا َت ْلنَا َحتَّى ََل َت ُك َ
ون
ون َأ ْن ُت َقاتِ ُلوا َحتَّى َت ُك َ
ْت َو َأ ْص َح ُاب َك ُت ِريدُ َ
ون
فِ ْت َن ٌةَ ،و َأن َ
فِ ْت َن ٌة»(.)1

( )1متفق علحله :أخاجه محبخ نيي :كت  ،غ زيد ب  :،ب ث محنبي  أسم م بمر زيملد
اليث نيقا ( )4269بنحوه خمترصد هللمسملا :كتم  ،إليمامند بم  :،حتمايا قتمل
محك فا ب ل أن ق ل ال إمحه إال ا ...د اليث نيقا ( )96هلل محلفظ محه مر اليث أس م
بر زيل .
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 تحذير
وَل يغرنك ما أنت عليه من طاعة وما عليه أخوك
من المعصية ،فالعبرة بالخواتيم .فقد أخرج أبو داود يف
سننه عن أبي هريرة  أن رسول اهلل  قال« :كان رجًلن
يف بني إسرائيل متواخيين فكان أحدمها يذنب ،واآلخر مجتهد
يف العبادة ،فكان َل يزال المجتهد يرى اآلخر عىل الذنب
فيقول أقصر ،فوجده يو اما عىل ذنب ،فقال له :خلني وربي،
ِْ
عل رقي ابا؟ فقال :واهلل َل يغفر اهلل لكْ ،أو َل يدخلك
ُأبعث َت َّ
اهلل الجنة ،فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين ،فقال
قادرا؟
عالما؟ أو كنت عىل ما يف يدي ا
لهذا المجتهد :أكنت بي ا
وقال للمذنب :اذهب فادخل الجنة برمحتي ،وقال لآلخر:

اذهبوا به إىل النار»( ،)1إن فعل الطاعة بالجوارح مع انطواء
العقل والقلب عىل التأيل عىل اهلل تعاىل ُيوقع العبد يف
الحرمان دون أن يشعر ،نسأل اهلل السًلمة.

( )1صححلح :نيهلل ه أبو د هللد ( )4901كت  ،ألد.،
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 سؤال مستحق
لكن السؤال املهم هنا كيف نحدد الكفر؟ وكيف نحدد
اإليامن؟ يعن  :ما الكفر؟ وما اإليامن؟
التعريف اجلام للكفر :هو محتكذيا ب محنبي هللبام ج ء به
محنبي  .مق بل أن إليامن هو محتصليق ب محنبي هللبام ج ء به
محنبي د هللهن ينبغي أن نفاق ب إليامن هلل ألعمامل؛ فحم
يؤمر إنس ن ب محنبي هللبام ج ء بمه محنبمي  محكنمه ال ي بمل بمه
ً
كسال هللغفلم  ..فإنمه محمحلس بكم فاد هللإنمام همو ممؤمر عم ص
يستغفا هلليتو،د هللسحلأ بحل ن ذمحك عنل رليث عر خلو نيج.

 تنبيهات مهم :

قل ن َّبه مح لامء ح ِّققون تنبحله ت مهب عىل مس ئل حيسبه
محن س مر محتكف هللهي مححلست منه يشءد مر أمهه :
 -1عدم التكفري با تكاب الانوب واملعايص :فال يك َّفما سملا
ؤمر بم ا هلل مححلموم آلخما ببجماد نيتك بمه ذن ًبم أهلل إ ممه
بب صحل د سو ء أك نت مر صمغ ئا محمذنو ،أم ممر كب ئاهم
ك محزن هلل  ،خلبا هللعقوق محو محليرد فال ي لُّ كم ًفا إال إذ
ستحل تلك محذنو ،هلل آلثم مد فمإن سمتحله كفماد هللإن مل
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يستحله فال يكفاد بل يكون ض حلف إليامند هللمحه اكما مم
ت ط ه مر يص محتفسحلقد هللإق م رلهللدد هللغم ذمحمك
طها.
اسبام ج ء محرش
َّ

 -2عدم التكفري باخلطأ أو باعتبا نزم القول :فال يبكر ركما
عىل محن س ب محكفا بام أخطأت به أمحسنتهاد أهلل بمام تمؤهللل إمححلمه
أقو هلا غ

قصودةد هللهذ ب  ،محو فتح يكفا بمه كمل أامل

قل ً
قوال خ ط ًئ ؛ محقومحه ت م ىل﴿ :ﲴﲵﲶﲷﲸﲹ
ﲺﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ
ﲻ

ﳆﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ﴾ [ محبقاة.]286 :
ﳇ
ﳅ

 -3اإلعاا باجلهل :فال يبكر أن نحكا عىل أال ب محكفا هللهو
ج هل بلعوة إلسالمد فأم إذ بلغته محلعوة هللكفا هب فهو
ك فاد هللإن مل تبلغه محلعوة فإن ا يافع عنه مح ذ ،د محقومحه
ىل﴿ :ﲷﲸﲹﲺﲻﲼ﴾ [ إلا ء.]15 :

ت
 -4اإلعتاا بتاإلكراه :هللذمحمك ألن سملا قمل يقمع محكفما
كا ًه دهللن إني دتهد يشهل محذمحك موقف أنزل ا فحله قاآنًم د
م َ
فح أخذ شماكون َع َّامني بمر يم ا د مل يككموه اتمى
َ
نيسول ا د هللذكا آهلتها بخ ثا تاكوهد فلام أتمى
سا
َّ
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محنبي  ق ل محه« :ما و اءك؟» ق ل ٌّ « :ي نيسول اد مم
ت ِاكْت اتمى نِ ْلمت ِمنْم َك يم نيسمول اد هللذكمات آهلمتها
بخ »د هللق ل « :كيتف دتد ةلبت.؟»د قم ل« :مطبمئر
ب إليامن»د فق ل « :إن عادوا ف ُعد»(.)1
فال حيكا علحله احلنئذ ب محكفاد هللدمححلل ذمحك قومحه ت ىل:
﴿ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶ
ﱷﱸ﴾ [ محنحل.]106 :
 -5اإلعاا بالتقليد :فلحلس كل من قل أهلل أدهلل ت الجته د
هلل الستنب طد هللمحذمحك فقل يقع ب ض محنَّ س محكفا عنل
أف هلاد فحلقللها ً
جهال بام
تقلحلله محغ ه مر سلب
يقومون به مر أف ل كفاي د ي ذني مر هللقع محكفا
تقلحللً إن ك ن ج ً
هال ال بص ة محه هللال فقهد فهو م ذهللني
اتى تقوم علحله رج .
 وخقص القول :أن تكف محن س أما خط منهي عنهد هللتكبر
خطونيته فحلام يكتا علحله مر ستحالل دم ء محن س هللأمو هلا هللأعا ضها.

( )1أخاجه ر كا ىف مستلنيكهد ()389/2د اليث نيقما)3362( :د هللقم ل عمىل
محشحلخ هللمل خياج هد هللهلل فقه محذهبي.

ط
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 أهــم شبهـات املكفــرين والرد عليها
 -1محتكف ب صحل .
 -2تكف ر كا.
 -3تكف ألتب هلل حكوم .
 -4تقسحلا مح مل إىل د ني إسالم هللد ني كفا.
*

*

*

 -1شبهة التكفري باملعصية
ق مت بلع خلو نيج عىل أصل أن كل مر نيتكما كبم ة
مر سلب فهو مر محك فاير خ َّللير محن ني آلخاة مم
مسلام ع صم ًحل كمام همو عنمل مجهموني
مل يتا منه د هللال ي تربهللنه ً
علامء سلب مر أهل محسن هلل جلامع د هلل م اكما خلمو نيج
عىل ماتكا محكب ة أنه ك فا ستحلو دممه هللم محمهد هللقمل نشمأ
هذ محفكا غلوط محلهيا محفهبها خل طئ محنصموص محشمما
هلل الكتف ء ببفهومه محظ هايد هللعلم محاجو ألهل مح لما
إدني ك اق ئقه د ف جلهل هلل محب ل عر أهل مح لا (أهمل محمذكا)
مممر ختص م ق م د كث م ً مممر محفمماق محن م مح تطاف م إىل
محنالل.
النحا ف محفكاي هلل محوقو
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هللهذه ب ض محنصوص محرشعحل محتي أخطئو

تفس ه :

قومحه ت ىل﴿ :ﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈ﴾ [ إلنس ن.]3 :
ﱛﱝﱞ
ﱜ
هللقومحه ت م ىل﴿ :ﱕﱖﱗﱘﱙ ﱚ

ﱟﱠ﴾ [ محتغ بر.]2 :
هللقومحممممه ت مممم ىل﴿ :ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ

ﱕ ﴾ [يوسف.]87 :

ﲦ
ﲥ
هللقومحممه ت م ىل ﴿ :ﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤ

ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ ﴾ [آل عبا ن.]97 :
هللمممر محنصمموص محنبويمم محتممي فهبوهمم عممىل غمم
أين د قول محنبمي ﷺ أليب ذني َ « :يم َأ َبم َذ أني َأ َع َّ ْ تَمه
ما ده ً
بِأمم ِ
ممك ْمممما َؤ فِحلم َ
ممه؟ إِ َّنم َ
ممك َج ِهلِ َّحلممم َ »()1د هللقومحمممه ﷺ« :إن
ِّ
بتت ْي الر ُءتتتل وبتتت ْي الشتتتت ْرك وا ْل ُك ْفتتتر تتتت ْرك الصتتتقة»()2د
ممر أمما جل هلحلم هللال
( )1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،إليامند ب  :،م
يك َّفا ص ابه ب نيتك هب إال ب محرشكد اليث نيقا ( .)30هللمسلا صححلحهد كت :،
إليامند ب  :،إط م بلوك مم يأكل هللإمحب سه مم يلبسد اليث نيقا (.)1661
( )2أخاجه مسلا صححلحهد كت  :،إليامند ب  :،بحل ن إطالق سا محكفا عىل مر تاك
محصالةد اليث نيقا (.)82
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اب املُ ْسلم ُف ُسو ٌ  ،وةتا ُل ُه ُك ْف ٌر»(.)1
هللقومحه ﷺ« :سب ُ
 هلل رق أنه مححلس فحلام سبق مر نصوص قاآنحلم أهلل محسمن
طهاة دمححلل رصيح عىل كفما ماتكما محكبم ةد أهلل هللجمو،
صلحلله محن نيد فغ ي م ألمما أن مم ذكما ممر محنصموص
أما م لو ًم ممر
خ ٌّ
ص ببر ستحل شحل ًئ مر محكب ئا أهلل جحل ً
محلير ب محرضهللنيةد ك محصمالة هلل رمب ب مل سمتحلف ء هللطهمام؛
هللاام رماللد هللخماج عمر هملْ ي نيبمه إىل
ي ني أال را م َّ
هوى نفسه هللتفك عقلهد هللقلَّ مه عىل هلْ ي نيبمهد فهمو خيمك
دينً جليلً د هللاقحلق محلير مححلس خك ًع بشما ًّي د هللإنمام محملير
هللاي ممر ا د أمم ممر آممر بم ا هلل َهبملْ ي ا خلم محق
رالل هلل را مد ثا غلبته نفسه فف ل كبم ة أهلل أكثما هللمل يتما
منه فهو مؤمر ع ٍ
ص هللمححلس بك فاد فهناك فر بتي اإليتامن،
وهو عمل ةلب عقيل ،وبي أعامل اجلوا ح.
 إن هللجممود ب ممض

مم يص هلل محكبمم ئا تصممماف ت

إلنس ن سلا هللأف محه م كام ج ء

رليث م ال يقتيض ذمحمك

( )1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،إليامند ب  :،خوف ؤمر مر أن حيبط عبلمه
هللهو ال يش اد اليث نيقا ( .)48هللمسلا صححلحهد كت  :،إليمامند بم  :،بحلم ن
قول محنبي ﷺ« :سباب املسلم فسو وةتاله كفر»د اليث نيقا (.)64
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تكف ه أهلل خاهللجه مر محليرد هللإال اكا نيسمول ا ﷺ عمىل
أيب ذني ب محكفا هللط محبه بم مح ودة إىل إلسمالم جماد أنمه

،

خ دمه أهلل أس ء إمححلهد هللقمل أكَّمل ذمحمك محبخم نيي صمححلحه؛
احلث َّبو ،هلذ رليث فق ل« :ب ،

يص مر أما جل هلحل

هللال يكفا ص ابه ب نيتك هب إال ب محشماك»د محقمول محنبمي ﷺ:
امرؤٌ في .ءاهلي »د هللقمول ا ت م ىل ﴿ :ﲒﲓﲔﲕﲖ
«إنُ .

ﲞ ﴾ [ محنس ء48 :د .]116
ﲟ
ﲗﲘ ﲙﲚﲛ ﲜ ﲝ

 هللأم تماك محصمالة هللقتم ل سملا فمال َيكْفما إال ممر
ستحل ف لهام هللمل يا ذمحك هت هلل ًن

اق محلير.

 هللمم يوضح محنم أن سملا ال َيكْفما ب م يص هلل محكبم ئا
قممول ا ت

ممم ىل ﴿ :ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ

ﲤﲦﲧﲨﲩ﴾ [ محزممما:
ﲥ
ﲞﲠﲡﲢﲣ
ﲝ ﲟ

]53؛ ف ا  يغفا محذنو ،هلل

يص كله مهام بلغمت هللمهمام

ك نتد إال أن يرشك به كام قحللت آيت محنس ء ﴿ :ﲒﲓﲔﲕﲖ

ﲞ ﴾ [ محنس ء48 :د .]116
ﲟ
ﲗﲘ ﲙﲚﲛ ﲜ ﲝ
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هللقومحممه ت ممم

ىل ﴿ :ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﴾
[ رجا ت.]9 :

ف ىل محاغا مر القتت ل محو قع ب محط ئفت مل خياجهام
ا ت ىل عر إليامند بل ج لهام مر ؤمن .
كام أن نيسول ا ﷺ مل حيكا عىل ماتكا محكبم ة بم محكفاد
بل كتفى بإق م رل محرشعي علحلهد كام نيجا محزن ة.
 هللاقحلق محقول :أن ماتكا محكب ة محمحلس بكم فاد هللال
خي َّلل محن ني؛ ألن هن ك أا ديث صححلح رصحي تؤكمل همذه
رقحلق د هللمنه قول نيسول ا ﷺ« :يدْ ُخ ُل أ ْه ُل اجلنت اجلنت ،
تن
وأ ْه ُل النا النا »د ث َّا َيقول ا َت َ َىل« :أ ْخر ُءوا من النتا م ْ
كان يف ة ْلبه م ْثق ُال سب ٍ م ْن خ ْرد ٍل م ْن إيام ٍن»(.)1

( )1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،إليامند ب  :،تف ضل أهل إليامن
اليث نيقا (.)22

ألعماملد
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هللنيهللى أنس عر محنبي ﷺ ق لْ « :
تن ةتال
َي ُر ُج من النا م ْ
ن إله إن اللت ُه ،ويف ة ْلبه وز ُْن شعري ٍة م ْن خ ْ ٍري ،و ْ
َي ُر ُج من النتا
م ْن ةال ن إله إن اللت ُه ،ويف ة ْلبه وز ُْن ُبر ٍة م ْن خ ْ ٍري ،و ْ
َي ُر ُج متن
النا م ْن ةال ن إله إن اللت ُه ،ويف ة ْلبه وز ُْن ذ ٍة م ْن خ ْ ٍري»د َقم َل
َأبو َع ْب ِل مح َّلم ِهَ « :ق َل َأ َب ند َالَّ َثنَ َق َت َدةد َالَّ َثنَ َأن ََسد َع ِر محنبمي
ﷺ« :م ْن إيام ٍن» َم َك َن «م ْن خ ْ ٍري»( .)1هللغ هم ممر ألا ديمث
محتي تؤكل أن سلا ال خي َّلل محن ني كام ياى خلو نيج.

 فائدة لغوي
هللأ َّم ألا ديث محنبوي محتي هللنيد فحلهم نفمي إليمامن؛ مثمل
تؤم ُن» ِق َ
حلمل:
تؤم ُن ،واهلل ن ُي ْ
قومحه ﷺ« :واهلل ن ُي ْؤم ُن ،واهلل ن ُي ْ
« َهلل َم ْر َي َنيس َ
ول مح َّلم ِه؟» َق َل« :التاي ن ي ْتأم ُن ءتا ُ ُه بوائقته»()2د
هللقومحمه ﷺ« :لت ْي التْتت ُم ْؤم ُن التاي ي ْشتب ُ وءتا ُ ُه ءتائ ٌ »()3د

( )1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،إليامند ب  :،زي دة إليامن هللنقصم نهد امليث
نيقا (.)44
( )2أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،ألد،د ب  :،إثا ممر ال يمأمر جم نيه بو ئقمهد
اليث نيقا (.)6016
( )3أخاجه محبخ نيي ألد ،فادد ص52د اليث نيقا ()112د هللصمححه ألمحبم ين
ت لحلقه عىل ألد ،فاد.
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تؤم ٌن ،ون ي ْستتر ُ
هللقومحه ﷺ« :ن ينْين الناين سي ينْين و ُهتو ُم ْ
سي ي ْستر ُ و ُهو ُم ْؤم ٌن ،ون ي ْْش ُب اخلمر ستي ي ْْش ُتهبا و ُهتو
تن متل عل ْينتا
ُم ْؤم ٌن ،والت ْوب ُ م ْع ُروض ٌ ب ْعدُ »( .)1هللقومحمه ﷺ« :م ْ
منتا»( ...)2إمحمخ  -فهمذ

تن غشتنا فلت ْي
السقح فل ْي منا ،وم ْ
أسلو ،محغوي محنفي كامل إليامن هللمححلس محنفي إليامن نفسهد كمام
نقول محغتن مح ابحل محلتلبحلذ إذ مل حيصل عىل تس

ئ

محتخاجد هللف ته المتحل ز هللدخول محكلحل محتي يايله  ..نقول:
«مححلس بتلبحلذ هللال ن جح مر ج ء بأقل مر تس

ئ ».

ف ا د هن مححلس نفي محنجم ا هللإنمام نفمي كمامل محنجم ا..
هللهكذ د فإن نصوص محقاآن نزمحمت بلسم ن عمايب مبم د هللال
فرس محقاآن بغ محلس ن مح ابىد فقل نصت آليم ت
يق ْبل أن ي َّ
عىل ذمحك ﴿ :ﲓﲔ ﲕ﴾ [ محش ا ء.]195 :

صمححلحهد كتم  :،رملهللدد بم  :،إثما محزنم ةد امليث نيقما

( )1أخاجه محبخم نيي
(.)6810
تن غشتنا فلت ْي
( )2أخاجه مسلا صححلحهد كت  :،إليامند ب  :،قول محنبي ﷺ« :م ْ
منا»د اليث نيقا (. )101
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 خالصــة القــول
كثتريا عتا ءعلهتم
 أن تطرف فكر اخلتوا ج أستاء إلتيهم
ا
ي ْعجتتنون عتتن لقيتتق مبتتادئهم وأفكتتا هم ،فبستتب

تكفريهم مرتك الكبترية انقستموا عتىل أنفستهم أشتد
اننقسام يف كثري متن القضتايا ،واعتتربت كتل فرةت متا
عداها من الفر خا ء عن امللت  ،فاستتباسا دمتاءهم
واستحلا أمواهلم.
 وةتتد أكتتد العلتتامء ستتل افا وخل افتتا أن إد اك اخلتتوا ج
للنصوص الديني كان إد اكاا سطح ًّيا إىل سد كبري.
مر يف غاي األمهي واخلطو ة بشأن اخلوا ج؛ سيث يقت
 وأ ٌ
الشباب املعتا املخلتل لدينته واملحت ألمتته ت عتن
طريق هاا األمر ت يف فكر اخلوا ج املعا ين ويستجي
هلم ،وهو أن اخلوا ج ن ُيتهمتون يف إخقصتهم للتدين،
وإنتتام املشتتكل يف فهمهتتم اخلتتاطئ وتشتتددهم يف التتدين
أسكامتا
و ُغ ُلوهم فيه ،عا ءعلهم حيكمون عىل خمتالفيهم
ا
خمالف بقيق التدين ،منهتا :الكفتر والشتترك والتفستيق
والتبدي  ،سيث إهنم مل يفهمتوا أن الكتافر هتو متن فقتد
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ُءنْأي اإليامن م اعا ،ومها :انعتقاد والعمل ،ومل ُيفرةوا بي
أمترا خمال افتا
اإليامن والعمتل الصتال  ،وأن متن يرتكت
ا
ٍ
عتاص
ألوامر الدين فقد هدم أسد ءتنْأي اإليتامن ،فهتو
كافرا ،وإنام هو مؤمن ناةل اإليامن.
ون يص أن ُيسم
ا

 وهكاا يظهر بوضوح أن الغلو يف فهم الدين لدى اخلتوا ج
ءعلهم َُيطوون الطريق الصحي ؛ فضلوا عن معرف ابتق،
وتل .سال متكر ة ،لدث لكل فرة ليتد عتن الصتتراط
املستقيم يف أي مكان وزمان بسب ُب ْعدها عن العلم وأهله.
 وةد سا هاا الفكتر (فكتر اخلتوا ج) يضتعف سيناتا إذا
اتسما األم بالقوة العلميت  ،ويقتوى سيناتا يف بظتات
ضعف األمت واننوائهتا العلمت ووءتود فتراك كبتري يف
الساس مل ي ْم ْ
ل ُه علامء األم بفقه الوسطي وفقته التيستري،
األمر الاي أتاح لفكر اخلوا ج املتشدد أن ُيعاود الظهتو
ثاني  ،ون ش .أن انخرتا الثقايف والفكري ضتد األمت
استطاع أن يستخدم هاا الفكر لتشتويه اإلستقم بوصتفه
بالغلو والتشدد ،وأنه ن يصل للحياة املعا ة ،ون لبناء
نموذءتا
سضا ة علمي  ،واستطاع أن جيعتل متن داعت
ا
فعل ًّيا عمل ًّيا لتشويه اإلسقم واملسلمي.
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 من هنا تأيت رضو ة هنض العلامء الربانيي الاين حيملتون
اي الوسطي وفقه التيسري لبيان األخطتاء الفكريت التت
تق فيها بعض اجلامعات ،فالفكر ن ُيعالج إن بالفكر.

 -2شبهة تكفري احلاكم

يستنل ك ِّفاهللن محلح كا آلي هللنيد فحله محتصمايح بمأن
ركمما بغمم ممم أنممزل ا كفمما ﴿ :ﲔﲕﲖ ﲗﲘﲙ
ﲚﲛﲜ﴾ [ ئلة.]44 :
هللمجهوني مح لامء عىل أن آليم خ صم ب ممنْممكِا جل امل

ركا اد محذى ياى غ ه أفنل منه هللأتا هللأشمبلد أمم ممر
حيكا بغ م أنزل ا محلهلل عي صاج عر إني دتهد احلمث إنمه ال
تستطحلع دهللمح أن تن زل عر محنظم م مح م ي؛ هللال قموة محللهللمحم
آلن اتى تفاض محنظ م محذي تايلهد فال تنطبق علحله آلي .
وهنا ُنفر بي كفر انعتقاد ،وكفر العمل ،فكفر العمتل
(م استقرا انعتقاد واإليامن بحكم اهلل يف القلت ) ن ُ ْ
َيترج
حيكم عليه بالكفر.
من املل  ،ون ُ ْ
 هلل آلي ال صته ب ر كا هللالهد بمل همي ع مم كملمسؤهللل هللني بل ي ممر مسمتوى ألاةد هلل ؤسسم ت
إىل أن نصل إىل مستوى محلهللمح .
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 هلل ركا بام أنزل ا ال ينحصما رملهللدد بمل يشمبلإق م هلْ ي ا ألخالق هلل ألم ن هلل مح لل  ..إمحخ.
 هللأهللد محتأكحلل أن مح لامء ال ينكاهللن هذه آلي كمام يمزعاك ِّفاهللن هللإنام ينكاهللن محفها خل طيء محلبكفاير.

 -3شبهة تكفري األتباع احملكومني إذا رضـوا بـاحلكم ب ـري مـا
أنزل اهلل
هلل ستلمحو بقومحه ت م ىل ﴿ :ﲧﲨ ﲩ

ﲪﲫﲬﲭ ﴾ [ محتوب .]31 :

ﱅ﴾
ﱆ
هللقومحممه ت م ىل ﴿ :ﱁﱂﱃﱄ
[ محتوب .]37 :
هللقومحه ت ىل ﴿ :ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ

ﱲ
ﱱ
ﱨﱪﱫ ﱬﱭﱮﱯ ﱰ
ﱩ
ﱥﱦﱧ
ﱳﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹ﴾ [آل عبا ن31 :د .]32

 هللق محو  :ف التب عبملد هلل محنسمىء عبملد هللاكِم َا عمىل
ف عممل ذمحممك بم محكفا آليم ألهللىل هلل محث نحلم د هلل محتم ّ
مويل
هللعلم التب اكِ َا علحله ب محكفا ىف آلي محث محث .
 هلل جلو  ،عر ذمحك :أن آي ألاب ني قصود هبم إعطم ء
ألابممم ني سممملط ألمحوهحلممم محتحلحلمممل هلل محتحمممايا
فحلج لوهنا مك ن إلمحه.
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هللآيمم محنسممىء :أهنمما أعطممو ألنفسممها سمملط محتحلحلممل
هلل محتحايا مكم ن إلمحمه  ..بملمححلل قومحمه ت م ىل ﴿ :ﱋﱌ
ﱍﱎ ﴾ [ محتوبم ]37 :د هللهذ ممر محتالعما ب محشمما د
هللأم آي تب محاسول أهلل محتويل عر تب عه فك ن همذ بشمأن هللفمل
نص نيى نجا ند محذير جيلهللن نيسول ا كتم هبا هللال يؤمنمون
بهد فخ طبها محقاآن ﴿ ﱳﱴ ﴾ أي :عىل كفاها هللمل يسمتجحلبو
هللمل يؤمنو ﴿ ﱵﱶﱷﱸﱹ﴾ [آل عبا ن.]32 :
فال َا َّق مر زعما ممر محتكف يم
ر كا سلا محذي حيكا بغ م أنزل ا.

تكفم ممر أطم

هلل محقول محفصل هذه سأمح اليث نيسمول ا « عمر
عبا ب ِر خل َّطم َِ  ،قم َل :س ِ
مب ْ ت َنيس َ
مول ا َ يقمول« :إنتتام
ََ ْ َ
َ
ْان ْعام ُل بالنتيات ،وإنتام لكُل ْامر ٍئ ما نوى ،فم ْن كان ْا ه ْجرتُت ُه إىل
تا ه ْجرتُت ُه إىل ُدنْيتا
اهلل و ُسوله ،فه ْجر ُت ُه إىل اهلل و ُسوله ،وم ْن كان ْ
ُيصي ُبها أو ْامرأ ٍة يتنو ُءها ،فه ْجر ُت ُه إىل ما هاءر إل ْيه»(.)1

( )1متفق علحلهد أخاجه محبخ نييد كت  ،بلء محوايد ب  :،كحلف ك ن بملء محمواي امليث نيقما
()1د هللمسلاد كت  ،إلم نيةد ب  ،قومحه « :إِ َّنم َام ْالع َْامل بِ محنحل » اليث نيقا (.)1907
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هللقومحه َ « :ع ْر أ ِّم َس َل َب َ د َز ْهلل ِج محنبي د َع ِر محنبمي 
تن
َأنَّه َق َل« :إن ُه ُي ْست ْعم ُل عل ْيك ُْم ُأمتر ُاء ،فت ْعر ُفتون و ُتنْك ُترون ،فم ْ
وتتاب »د
تن
تن م ْ
كره فقدْ برئ ،وم ْن أنْكر فقتدْ ستلم ،ولك ْ
َق محو َ « :ي َنيس َ
ول اد َأ َال ن َق تِله ْا؟» َق َل« :ن ،ما صل ْوا»(.)1
هللمححلس ب ل قول محنبي قولد هللمحمحلس ب مل بحل نمه  بحلم َند
هللمححلس ب ل اكبه اكا.
هللال خيفي عىل ع قل أن محتشماي ت محتي تتخذه محملهللل
أموني ب ا ت هلل ص محح كم اهللني محشمو ني د هلل محصمح د
هلل محصن ع د هلل محت لحلا  ...إمحخ .فحله س هللفسح .
 لطيف
محقاآن محكايا أتى ب محقحلا جل م م مثمل مح ملل هلل ألم نم
هلل ألممما ب محشممونيى  ...إمحممخد هللتمماك محوس م ئل هلل آلمححل م ت بممام
يتن سا مع كل زمر هللظاهللف كل مكم ند هللهمذ ممر عظبم
محقاآن هللا مر أا ني خلوده هللصالاحل محشماي إلسمالمحل
محكل زم ن هللمك ن.
( )1أخاجه مسلا :كت  ،إلم نيةد ب  :،هللجو ،إلنك ني عىل ألما ء فحلام خي محف محشمما ...
اليث نيقا ( )63 / 1854مر اليث أم سلبى ▲.
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أين ألموني محتي هللنيد فحله أكثا مر جتهم د ممر مح لمامءد
ً
فإن محق علة محشماعحل ْ « :خ َت َلف فحله ال إنك ني فحله» ف محنبي 
مل ينكا عىل محصمح ب ام ختلفمو فهما قومحمه  يموم
ألاز « :،ن ُيصلي أسدٌ الع ْصتر إن يف بن ُةر ْيظت » َفم َأ ْد َني َك
َب ْ َنها مح َ ْرص مح َّط ِا ِ
يمقد َف َقم َل َب ْ نمه ْا« :الَ ن َص ِّ
مَ ،اتَّمى
م،د َمل ْ ي َما ْد ِمنَّم َذمح ِ َ
َن ْأتِ َحل َه »د َهلل َق َل َب ْ نه ْاَ « :ب ْل ن َص ِّ
مك»د َفمذكِ َا
ِّف َهلل ِالً ِمنْه ْا»(.)1
محِلنَّبِ ِّي ﷺد َف َل ْا ي َ ن ْ

 -4شبهة تقسيم العامل إىل دار إسالم ودار كفر

َك َّفا محتكف يون ر كا هلل ألتب د اكبو عىل جتبمع
ب محكفا (د ني كفا) هللالبل ممر هلجماة منمه إىل د ني إسمالمد ممم
دف ها إىل محص ود محلجب ل هلل محكهوف.
هللمجهوني مح لامء سمل ًف هللخل ًفم عمىل أن د ني إلسمالم همي
محتممي يبلممك سمملبون فحلهم محسممحل دةد هللتظهمما فحلهم أاكم م
إلسالم هللش ئاه.

( )1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كتم  :،جلب م د بم  :،صمالة محط محما هلل طلمو،د
اليث نيقا (.)946
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هلل رحل ة رصة تغ محو قع محلهلليل هللأصبحت محملهللل
ال تق م عىل أس س ديني هللأصبح مح م مل يأخمذ بببملأ و طنم
احلث ال يبحلز ب فاد هللآخا عىل أس س دينه أهلل م محه  ...إمحمخ؛
هللإنام محكل سو ء أم م رقوق هلل محو جب ت ( و طن ).
هللتؤكل هذ نى مح مودة إىل هللثحلقم لينم نمونية محتمي
تؤسس محل الق مع آلخا (غم سملا) هللل لمه جمز ًء ممر
نسحلب ألم « :محه م محن هللعلحله م علحلن ».
هللعالق محنبي  محت مالت الجتامعحلم هلل مححلم ممع
مححلهود لين يبكر أن تكون منطل ًقم محلت ممل ممع محملهللل
محتي ال تلير ب إلسالم(.)1
محمملهللل غم
هللهن محممك هللجممه حمبممود محوجممود سمملب
إلسالمحل د هو أهنا يصبحون مش عل محللعوة هللنشما محملير
هذه محبالد بحسر مح رشة هللطحلا مل د هللهل نترش إلسمالم
إفايقحل هللآسحل إال مر خالل سملب محمذير أقم مو هنم كد
هللهكذ أهللنيهللب هللأمايك د هللهؤالء مل يكونو دع ة متخصصم

( )1محقاآن هللصحوة مح قلد د .حمبل حمبل د هللدد د ني ن نيد ص .20 -14
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هللإنام ك نو ل ًني أمن ء صم دق ؛ فبمأخالقها هللاسمر ت م ملها
نترش إلسالم هللدخل محن س دير ا أفو ًج .
هلل محذي ي ْف َها مر كالم محفقه ء
هللد ني را ،أن محلهللمح محتي تكون

محقليا عر د ني إلسمالم
عل ء هللاا ،ممع دهللمحم

إلسالم هللال يأمر إلنس ن فحله عىل دينه هللنفسه هللم محهد هللاحل ته
مهلدة؛ ف ألهللىل به أن ينجو بنفسمه ممر خم طا هلليمكك همذه
محلهللمح إىل د ني يأمر فحله عىل نفسه هللاحل ته هللدينه.

ذذ
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املبحث الثاني
يف مواجهة العنف واإلرهاب
ي ين جتبع

رص مر نتش ني ظ هاة محغلمو

محملير

هللم تؤدي إمححله مر عنف هللإنيه .،
هلل محتنمم هللل مح لبممي محلظمم هاة يبمملأ بتحليممل قصممود
ب صطلح ت هلل ف هحلا خل ص هب د هلل محوقوف عمىل ألسمب ،
هلل محلهلل فعد ثا بحلم ن آث نيهم هللنت ئجهم عمىل محفماد هلل جتبمعد
ب إلض م ف إىل هللصممف مح ممالج محن م جع محلقن م ء عممىل تلممك
محظ هاةد مستهلير

ذمحك كله هبلي محقماآن مح ظمحلا هللسمن

محنبي ألم سحللن حمبل ﷺ.

حتديد املصطلحات واملفاهيم

محّشء هللجم هللزة رملّ فِ ِ
حلمهد
 الغلو يف اللغ  :هو إلفا طَّ ْ
مممر قمموهلا :غممال محاجممل ب محسممهاد إذ نيفممع يممله يايممل بممه

أقصمى محغ ي

()1

.

( )1محس ن مح ا،د بر منظونيد د ني ص دنيد ب هللتد ط3د 1414هم م دة (غلو).
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 الغلتتو يف انصتتطقح :ج م ء مو ف ًق م محلب نممى محلغممويمحلكلب د هللمنه

محقاآن محكايا قومحه ت ىل ﴿ :ﳏﳐﳑ

ﳒﳓﳔ ﳕ ﳖﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟﳠ ﳡ

ﳢﳣﳤﳥ﴾ [ ئلة.]77 :

أي :ي أهل محكت  ،ال لم هللزهلل رمل تبم رمق هللال
ت ْطاهلل مر أماتا بت ظحلبه فتب محغو فحله اتى صاجوه عمر احلمز
محنبوة إىل مق م إلهلحل د كمام صمن تا سمحلح هللهمو نبمي ممر
()1

ألنبحل ء فج لتبوه إهل ً مر دهللن ا .
هللمنه رليث محنبويد ق ل « :إيتاكم والغلتو يف التدين
()2

فإنام أهل .من كان ةبلكم الغلو يف الدين» .
محتطاف هو محوقموف محطماف ب حلملً
 التطرف لغ ا  :أصل ُّعر محوسط؛ أي :ج ف ة هلل البت دد هللقل تفقت كتما محلغم عمىل
()3

قوهلا( :تطاف محّشء ص ني طا ًف ) .
( )1تفس محقاآن مح ظحلاد بر كث د حتقحلق :حمبل اسم شمبسد د ني محكتما مح لبحلم د
ب هللتد ط1د 1419همد .144 /3
( )2أخاجه ألل مسنلهد اليث نيقا ()1851د هلل بر م جهد كت  :،ن سمكد بم :،
َقلْ ني اىص محاميد اليث نيقا ()3029د هللصححه ألمحب ين صححلح محسنر.
( )3حكا هلل ححلط ألعظاد بر سحللهد 149 /9د مم دة (طماف)د هلل نظما :تم ج مح ماهللسد
محزبحلليد 87 /24د م دة (طاف)د هللمحس ن مح ا،د بر منظونيد 213 /9د م دة (طاف).

45

اصتطقسا يتصمل تصم ًال هللثحل ًقم بم نى
 -25والتطرف
ا
محلغويد احلث يأ بب نى محب ل عر محوسطحل إم إىل إلفما ط
أهلل إىل محتفايط.
َ
أصمل
 العنف لغ ا  :ق ل بر ف نيس :مح هلل محنون هلل محفم ءصححلح ُّ
يلل عىل خالف ِّمحافق .هللق ل خللحلمل :مح نْمف :ضملُّ
ف ي نف عنْ ًف فهو عنحلفد إذ مل َيافق أماه.
مح ِّافق .تقول َعن َ
هللمنه محت نحلف :هللهو محتَّشليل

()1

محلوم .

 والعنتتف يف انصتتطقح سمملوك عمملهلل ين يسممتهلف إرم ق()2

ألذى ( نوي هلل دي) ب ألشخ ص أهلل بتلك ت .
()3
ِ
ما محاجم َ
هللني َّه َبممهَ :ف َّزعممه د
 اإل هتتاب لغت  :مممر أنيهم َمل َ
()4
إلزع ج هلل ِ
إل ْني َه ِ :،
هلل ِ
إل َخ َف .

( )1م جا مق يحلس محلغ د بر ف نيسد 158 /4د م دة (عنف).
( )2نيؤي نظاي اول مح نف محسحل سىد د /آدم قبىد جمل محب اث (دهللنييم علبحلم حمكبم  -كلحلم
رقوق هلل مح لوم القتص دي د ج م هللنيقل د جلز ئا) علد1د 2002مد صم.102
( )3حكا هلل ححلط ألعظاد بر سحللهد 310 /4د م دة (نيها).
( )4ت ج مح اهللسد محزبحلليد 541 /2د م دة (نيها).
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هللقل ج ء رليث عر إلنيه ،

محقاآن محكايا قومحه

ت ممممممممم ىل ﴿ :ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ
ﲮ ﲯﲰﲱ ﲲﲳﲴﲵ ﲶﲷﲸ

ﲹ﴾ [ ألنف ل.]60 :
ﲺ

هلل إلنيه  ،آلي محكايب فحله صصمحله محلب نمىد فهمو
صويف محل لهلل اتى ال يطبع فحلن (ي ني يكون محلبسلب قموة
نيد ) فهو إذن نع مح لهلل ن هللمححلس محل لهلل ن .هلل إلعمل د محلقموة
محذي أمات به آليم همو :بنم ء محقملنية محللهللمحم د اتمى ي لما
خصبك محقوة محتي وتلكه فال جيكئ علحلكد هلليتحقق هبذ م
نسبحله بلغ مح صما « محتو زن محسلبي» هلل محقوة آلن أصمبحت
ال تقترص عىل محقوة محصلب مح سكاي فقطد بل تسمع م ن هم
محتشممبل عنم رص كثم ةد منهم  :مح لمما هلل القتصم د هلل إلعممالم
سبى بم محقوة محن عبم د هللصم ني
هلل لوم ت ..هللغ ذمحك فحلام ي َّ
خلوف مر نيد محف ل أال ألسمب  ،محقويم ن م محلحما،د
هللكل دهللمح صشى مم صفحله أهلل تظهاه محلهللمح ألخماى .هللهكمذ
ص ني إلعل د محلحا ،ينفي قحل م را.)1(،
( )1تفس محش ا هلليد حمبل متوىل محش ا هلليد ( بترصف ) مط بع أخب ني مححلمومد 1997مد
.4779/8
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وةد تطو ت دنل كلم اإل هتاب يف العصتتر ابتديث
احلث تا صصحله م نمى إلنيهم  ،هللاصمماه ضمل ملنحل
هللمححلس ضل

تلير كام

محلالمح محقاآنحل محلكلب د هللأصبحت

ت ْس َت ْ َبل بب نى ستخل م مح نف أهلل محتهليل به إلث نية خلموف
هلل محذعا ب لنحل د ممر خمالل قتمل محنم س أهلل ختطم فهاد
أهلل محقحلم م بتفجم محقن بمملد هلل ختط م ف محط م ئا تد هللإش م ل
محن ند هلل نيتك  ،غ ذمحك مر جلا ئا خلطم ةد هلل إلنيهم ،
ضل لنحل اا م

إلسالم بآيم امل را بم د قم ل ت م ىل:

﴿ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ
ﲈﲊ ﲋﲌ
ﲉ
ﲂﲄ ﲅﲆ ﲇ
ﲃ
ﱿﲀ ﲁ

ﲍﲎ ﴾ [ ئلة.]33 :

ا
واضحا بي مصطلحات:
اتصان
 وعا ن ش .فيه أن هناك
ا
(العنف والتعصت والتطترف واإل هتاب) ،فتإن الغلتو
الاي يعن جماوزة ابد يؤدي إىل التعصت ؛ ألن اإلنستان
إذا غق يف اب أو البغض فإنه يتعص لليشء الاي حيبته
أو الاي يبغضه ،وينغلق تفكريه عىل ذلت .الشتت ء ،فتق
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يقبل بخقف ما يرى ،وهاا هو معن التطرف الاي يأخا
اإلنسان املتعص إىل املبالغ والتشدد عا ُي ْبعده عن ستامس

الوسطي  ،وةد ن يكتفت هتاا اإلنستان املتطترف بتال،.
وإنام ةد يلجأ إىل فرض آ ائه املتطرف عتىل النتاب بتالقوة،
فيلجأ يف سبيل لقيق ذل .إىل العنف واإل هاب ،من ٍ
ةتتل
بالقوة وتتدمري وإثتا ة للفتو

 ،ويصتل بتال .إىل ةمت

الغلو يف الدين.

أين نشأ اإلرهاب ومتى؟

يمماى ؤنيخممون هلل محبمم اثون أن إلنيهمم  ،قممليا ِقمملم

مح الق ت إلنس نحل د فهو ياتبط بوجود عالق ت جتامعحل بم
بني محبرشد هللياتبط بوجمود أى نمو ممر محرصم بم

رمق

هلل محب طل هلل خل هلل محرش.
هللهن ك حم هللالت مستبحلت

مح رص ر

حت هللل محصمق

زهللني هللهبت ًن د بحلنام هللق ئع محتم نييخ تشم إىل
إلنيه  ،ب إلسالم ً
أن مح نف هلل إلنيه  ،عىل ختالف صونيه هللأشك محه ظها عنمل
غ

سلب :
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 فأهللل منظب إنيه بحل ت نييخ محبشماي قمل ظهمات
هن ي محقمان ألهللل محلالديد هللقمل تشمكَّلت عمىل يمل ب مض
ذمحمك محزمم ن
تطاف مححلهود محمذير هللفملهلل إىل فلسمط
إلع دة بن ء هلحلكل زعوم.
 هلل مح رص رليث ظها إلنيهم  ،إىل احلمز محوجمود
أثن ء محثونية محفانسحل ا تبنَّى ب ض محثونيي محذير سمتومحو
عىل فانس سحل س مح نمف ضمل أعمل ئهاد هللقمل ع ِا َفمت فمكة
اكبها ب سا عهل إلنيه .،
 كذمحك فإن أهللنيهللب شهلت محنصف ألهللل ممر محقمان
م أبشممع صمموني إلنيه م  ،هلل مح نممفد هللذمح مك رمماب
مح حلت محلت ني ا ضححلتهام أكثا مر ست ملحلون شخه ممر
محبرشد هللم ف لته أمايك ب مححل ب ن مححلس بخ ٍ
ف عىل أال.
 هلل جلامعم ت هلل راكم ت إلنيه بحل م نظبم بمملأت
محظهوني هن ي ت محقان محث مر عشما حلالديد احلث ظهات
مج ع ت مثل:
 كتو كلتوك كتقن Ku Klux Klanد هللهمي مج عم أمايكحلمستخلمت مح نف إلنيه  ،و طن محسود هلل ت طف م ها.
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 مجاع األلوي ابمراء يف إيطاليا ،وزمرة اجلي األمتر يفأملانيتتاد هللكلت مهم سممتحلنحل ت محقممان مح شمممايرد هللهمي
مج ع م ت ك نممت تقصممل إىل صايمما ألنظب م محسحل سممحل
هلل القتص دي بالده .
وهباه اللمح التا َيي يتبي لنا:
 أن ظهوني مصطلح إلنيه  ،ك ن هن ي ت محقان محث مر
عرش حلالديد بحلنام ظهوني إلسالم ك ن قبل ذمحمك بمأكثا
مر ثنى عرش قا ًن .
 أن أهللل مر أ ْطلِ َق علحلها مصطلح إلنيه  ،ت نيخي ًّحل ك نو
أهللنيهللب د فال ها عا ،هللال ها مسلبون.
 أن ت م نييخ هممذ صممطلح هللتلنيج تممه كله م تسممجل أن
إلنيه بحل مححلسو عا ًب د هللمححلسو مسلب .
 كممام أن جلامع م ت محتممي ظهممات امملي ًث و م نيس مح نممف
هلل إلنيه  ،هللتنتسا إىل إلسالمد هي صن ع غابحل  .فبمر
صنع محق علة؟ أمححلست أمايك و جه الحت د محسموفحلتي؟!
هللمر صنع د عش؟ أمححلست أمايك الستخل م د عمش
تفكحلك محلهللل مح ابحلم هلل إلسمالمحل هللتفتحلتهم د هللتشمويه
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سمملب هلل إلسممالمد مممر أجممل مش مماهللعها محش مماق
أهللسطي جلليل؟!
هللمر ق د هللصمنع هللنم دى بم محفوىض خلالقم ( هلل مم )؟
أمححلست أمايك ؟!!
إهن صن ع محزيفد هلل جلحلل محا بع مر راهلل.،
ف رقحلق م محتممي يقاه م محب م اثون نصممفون ألدي م ن
ختلفم  :أن إلنيهم  ،ال ديممر محممه هللال هللطممر محممه هللأنممه
صن ع سحل سحل إلد نية مص محح مر صن وه.

ونصل إىل السؤال املستحق يف هذا السياق:
 إذن فكحلمممف ظهمممات جلامعممم ت محلينحلممم محتمممي وممم نيس
إلنيه ،؟! هللم أسب  ،ظهوني جلامع ت إلنيه بحل تطاف ؟
إن محتحلحلل مح لبي نصف يؤكل أن إلنيهم  ،هلل مح نمف
مر هللني ء ظهمونيه أسمب  ،مت ملدة هللمتنوعم  :فكايم هللنفسمحل
هللسحل سحل هلل جتامعحل د هللدهلل فع قتص دي هللتابويم د إهنم ظم هاة
م قلة هللمتش بك د هللينبغي أ َّال ننظا إمححله مر ج نا هلل الد هللال
نقف عنمل سمبا هلل املد بمل ينبغمي دني سم همذه ألسمب ،
جمتب د هلليتطلا ذمحك دني س ت عبحلق محلوقوف عىل رقم ئق
محتي هللني ء إلنيه .،
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هلل محلني س ت الجتامعحلم هلل محنفسمحل هلل محسحل سمحل
حتلد مجل مر محلهلل فعد نوجزه ألسب  ،آلتحل :

م رصة

( )1األسباب الفكرية:
دهللني أس سمم ًّحل
إن محتكمموير مح قمم ،محإلنسمم ن يل مما ً
تشكحلل فكاهد ف إلنس ن منذ نشأته يتلقى م نيفه هللأفك نيه ممر
أاته هللبحلئته ححلط به هللمر ملنيسته أهلل ج م تهد هللمر علامئمه
هللمش خيهد أهلل ممر إلعمالم حمحلط بمه عمىل خمتالف صمونيه
هللهللس ئلهد فإذ ك نت تلك محبحلئ ملوث بأفك ني سلبحل د نشأ همذ
إلنس ن عىل ذمحك محفكا هللتشبع به.
هللم مر شك أن الخك ق محثق مر ج ناد هلل جلبود
رصة ممر ج نما
محفكاي محذي ت ين منه ألم ا محته
آخا؛ هلو مر أكرب م يغمذي محفكما تطمافد هلليبكمر إمجم ل
ح هللني آلتحل :
ألسب  ،محفكاي

أ -االخرتاق الثقايف والفوضي اخلالقة (اهلدامة)
 احلث يت اض جتبع سلا را ،جليملة ..أخطما
مممر كممل رمماهلل ،مح سممكاي د إهن م امما ،ألفك م ني
هلل محثق ف تد هللم يص ابه مر ااهلل ،نفسمحل ممر نرشم
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محش ئ ت محك ذب غاضم د هللحم هللمحم تشمويه محامموز
محفكايم هلل مح لبحلم د هللهمملم ألسمموة هلل محقمملهللة بتشممويه
محق دةد هللكل ذمحك هيلف إىل حتويل جتبع سملا إىل
نسممحلب مهلهممل ..مستسمملاد هللإن ك نممت رمماهلل،
مح سكاي محتي يقوم هب محغا ،ضل مح ا ،هلل سملب
تلفع جتب م ت إىل محفقما بتملم ه د هلليكمون محفقما
مقلم وهل محفاض محسحل س ت هلل ألفك ني ب مل ذمحمك...
فإن راهلل ،محفكاي بنهج هي آمححل تلم إلنسم ن
م نو ًّي هللصن ع هلز ئا محنفسحل .
 مححلس عب ًث هللال سلى أن يلْ َعا نتش ني ألفالم جلنسحل
هلل خلني ت بالد سلب  ..ففي آخا إلاص ئحل ت
2013م تا نيصل أكثا مر ( )2ملحلوين موقع محتل هللل
س ئل جلنسحل هللإش عته د هللعرش ت محقنو ت هللمئ ت
و قع محتي تشكك محقاآن هللنبي محقاآن هللسنته..
هلل كل م هو إسالمي ...إهنا خيكقون محقلا
ب محشهو ت هلل مح قل ب محشبه ت.
 محممحلس عب ًث م إعممالن هللزيمماة خل نيجحل م ألمايكحل م عممر
مو « محفمموىض
مش مماهللعها « محفمموىض خلالق م » ...عفم ً
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هلل م » ...هلل ستخلمو كل أنو راهلل ،محتحقحلقهم د
ثا أنيسلو موج ع تحل مر راهلل ،محفكايم  ..يق بمل
كل هذه رماهلل ،هلل هلجمامت خل نيجحلم هلل قمع د خم،
مايمما ممم،ء ب محسمملبحل ت محتممي س م علت عممىل ظهمموني
إلنيه  ،هلل محتكف د هللمر أها هذه محسلبحل ت:
شمموه محلمملير ...بمم إلفمما ط هلل محغلممو
 محطممااَّ
هلل محتشلد ...هلل محتفايط هلل محتس هلد هللحتول اج حلم
محلير إىل محشهاة ً
محتخصمه هلل محكفم ءةد إذ
بملال ممر
ُّ
يتصلني شهل محلعو ّي آلن محغ محا أصح  ،محثق
هلل رظوةد هللمححلس أصح  ،محكف ءة هلل خلمربةد هللشم نيك
إلعالم ذمحك مر خالل تقليبه ممر ال حيمق محمه أن
يتصملني مح لمما هلل محفتموىد هللظهمما ب مض محقنممو ت
خل ص العتب ني محتج نيي محذي هيلف إىل محمابح عمىل
اس  ،محاس مح إلعالمحل  ...هللظها ل ه قوي هذه
محقنو ت ...دفع هللتكلا ( دفع هللقموهللهللهللل)د هللامل
خلط ب محقحلب هلل محشهاة.
رب قم ...
 النفص م جتبع ب محش ني ت محلينحل مح ّهلل محو قع ؤمل محمذي ن حلشمه مجحل ً م أمحم ًبمم هللم نم ة...
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ف جتب ت مح ابحل عىل قب قو ئا محفس د مح مل...
هللأصبح محفس د ق نون ًّحل (ي نمي يمتا بإسم ءة سمتخل م
محق نون محص محح محفسم د) ...اتمى صم ني كثم ممر
مؤسس ت جتبع ...ل ه ( دفع هللخ محف).
 فتق د ألسموة رسمن هلل محقملهللة محطحلبم كثم ممرمحكب ني (بم نى الجتامعمي) هلل محوجهم ء هلل سمؤهللمح
هلل مح لامءد هللطغت محناجسحل هلل ألن نحل هلل محطبعد هللنسمي
هؤالء نيسم محتها هللمسمؤهللمححلتها ...ب حلملً عمر جمالل
إليامن هللني ّب نحل ؤمر.
 محسقوط مح لبمي محلبجتب م ت إلسمالمحل هلل مح ابحلمأم م رن نية محغابحل د فلحلس محلبسلب انموني عمىل
خلايط مح لبحل مح حل د هللال إسه م صنع رن نيةد
هللإنام ها موقع الستهالك رن نيي ...هللممر هنم
شمم عت أكذهللبمم «أن السممالم ضممل مح لمما» هلل«أن
إلسالم سبا محتمأخا» ...إمحمخد هللتاتما عمىل ذمحمك
سحا محرص محمذي كم ن بم محكنحلسم هلل مح لما
محقان محس بع عرش أهللنيب عىل إلسالم.
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 هلل إط ني همذه محفمتر هلل محثق فم ت نم دة محو فملة...
تس م ت مس م ا ألسممئل هللل م هللزت محسممؤ ل :م م ذ
أف ل؟ محتصل إىل محسؤ ل :ذ أف ل؟!!! هللم كم ن ممر
( قلَّ س ت هللأموني محغحلما) أصمبح
س َّلامت
آلن موضع نق ش ...هلليستلزم همذ أن يتسمع محصملني
محكل ألسئل  ...هللأن نبم بم مح لا هلل مح قمل إلج بم ت
قن عر هذه ألسئل جلليلة.
 هللال خيفي عمىل هلل ْعم ِي ع قمل بصم أن محتقنحلم رليثم
يستخلمه آلخا إتقم ن صمن ع محزيمف احل تنم د
محتحاش
هللتسها عبلحل ت محتزهلليا محلغوي ذمحك ...ف
ُّ
حتاني جنسممي هللاايم شخصمحل !!!د هللمل ت مل
جلنسمي ُّ
مح ذنيي مهب محلبن ت!!!د هلل محكفا هلل إلرم د اايم !!!د
هلل ألجس د مح نيي مج ل إنس ين!!!د هلل جلاأة عىل تأهلليمل
نصوص محقاآن بغ علا حيل حتمت عنمو ن :محفكما
اايم !!! هللبحج م مو جه م محتشمملد هلل محتطمماف يب م ا
النحالل هلل محتس ُّحلا!!!د هللنحر محرشق ألهللسط هللمحسمن
محرشق مح ايب أهلل إلسالمي!!!
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ب -عدم الوعي بفقه مقاصد الشريعة بشكل عام:
فبر لوم أن محرشي قل ج ءت ببق صل كلحلم سسم د
هللهي :افظ محلير هلل مح قل هلل محنفس هلل مح ِ ماض هلل م لد هللهمذه
ق صممل ال يبكممر حتقحلقهمم

ظممل محفمموىض هلل ضممطا ،

ألهللض هلل ن ل م ألمر.
هللعلم محوعي بفقه مق صل محرشي يمؤدي إىل محوقمو
محتشلد هلل محغلود هللمر ألمثل عىل ذمحك م نيهللي َعم ْر َجم بِ ٍا 
َق َلَ :خاجنَ س َف ٍا َف َأص  ،نيج ًال ِمنَّ اجا َف َشجه ني ْأ ِس ِ
مهد
َّ
َ ْ
َ
َ ََ
َ َ َ
َ
مل َ ِ
مح َبه َف َقم َلَ :ه ْ
هللن ِيل ني ْخ َصم ً
لمل َ
ث َّا ْام َت َل َا َف َسم َأ َل َأ ْص َ
ْمت َت ْق ِ
مح َّت َحلب ِا؟ َف َق محو  :م ن ِ
ملني َع َ
مىل محمْم َمام ِء
َجل َمح َك ني ْخ َص ً َهلل َأن َ
َ
ُّ
ِ
مرب بِ َ
مذمح ِ َك َف َقم َل:
َف ْغت ََس َل َف َام َتد َف َل َّام َقل ْمنَ َع َىل محنبمي  أ ْخ ِ َ

اء التتْع
«ةت ُلتتو ُه ةتتتل ُه ُم اهلل أن ستتأ ُلوا إ ْذ مل ْ ي ْعل ُمتتوا فتتإنام شتتف ُ
السؤ ُال ،إنمتا كان يكْفيه أ ْن يتيمم وي ْعصتتر أ ْو ي ْعصت عتىل
ُء ْرسه خ ْرة ا ُ ،ثم ي ْمس عل ْيها ويغْسل سائر ءسده»(.)1

( )1أخاجه أبو د هللد سننهد كت  :،محطه نيةد ب  :،جماهللا يتمحلباد امليث نيقما:
()336د هللاسنه ألمحب ين دهللن قومحه« :إِنَّبم َك َن يك ِْف ِ
حله».
َ
َ
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جـ -عدم الوعي مبقاصد اجلهاد وحقيقة معناه:

إن جله د مل يشما إلشمب محاغبم ت هلل محتشمفي هللحتقحلمق
ألهو ء محشخصحل هللسمفك محملم ء ب محب طملد هللإنمام ال بمل أن
يكون ماتب ًط بام أمما ا هلل املهللد ئ مهد فمال يكمون إال
رفظ محلير أهلل محنفس أهلل مح قل أهلل م ل أهلل مح ِ م ْاضد أهلل دفمع
محظلا هلل مح لهلل ند أهلل رفظ ألمر مح م هللحتقحلق محسكحلن .
هللمر ألخط ء محف دا قصما جلهم د عمىل م نمى محقتم ل
فقطد هلل رق محذي علحله علامء ألمم سمل ًف هللخل ًفم أن جلهم د
يشممبل جمم الت رحلم ة كلهم إلق مم همملي ا فحلهم د جهم د
محممنفسد جه م د ألاةد جله م د مملين ب م جتبع محإلصممالا
هلل محتطويا هلل محتجليل هلل محتحليث  ...إمحخ.
قم ل ت م ىل ﴿ :ﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ

ﲘﲙ﴾ [ مح نكبوت.]69 :

هلل محقت ل أال هللجوه جلهم د محتمي تكمون بتنظمحلا ممر هلليل
ألماد هللمحه هللطه هللضو بطه.
هللا ْسر محن َّحل
محنفسه سلط هلليل
هللينفذ  ..مم حيحلل

مححلس ك ف ًحل عنل ب ض محشب  ،محمذي ي طمي
ألماد هللسلط أهمل مح لماد فحلشمم ِّا محنفسمه
جتبع إىل فوىض ع نيم .

59

د  -الفهم اخلاطئ لنصوص الكتاب والسنة:
هلل محفها خل طئ يكون ن ب ً  -ألعما ألغلما  -عمر
جهلد فحلس إلنس ن عىل غ هملَ ىد هللقمل يكمون ن ب ً م عمر
تب محلهوىد احلث تا ه يغ محط هللجي دل هلليلوي عنق محنصوص
إلخن عه آلني ئه هللأهو ئهد هللتسبع محتربيا هلل محتسويغ ألخط ء
ينكاه محلير هلل مح قل!!! هللصلق ا مح ظمحلا ﴿ﳒﳓﳔ
ﳕﳖﳗﳘ﴾ [ص.]26 :
هللمر محشو هل رحلم عمىل ذمحمك :خلطمأ فهما محسمبع
هلل محط ع د احلث حيوهل ب نها ممر قحلبم إسمالمحل التبم
محلير ا ت ىل  -دع إمححله محقاآن محكاياد ق ل ت م ىل ﴿ :ﲝ

ﲟﲡﲢﲣﲤ﴾ [ محبقممممممممماة]285 :د
ﲠ
ﲞ
هللقومحممه﴿ :ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿ
ﳂﳄﳅﳆ﴾ [ محنمموني - ]51 :إىل
ﳃ
ﳀﳁ
تب جلامعته هللأم ه هللهو ه.
ِ
ِ
مبر ؟
هلل محسؤ ل ستحق هن  :محسبع محم َبر؟ هلل محط ع مح َ
 إهن ا ت ىلد هلل محسبع محغ ا مرشمهللط بمأن يكمون
الهللد ط ع ا ت ىلد فإن خاج عمر ط عم اد فمأما
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حام فال ط ع محهد هلل رليث« :ن طاع ملخْ ُلو ٍ يف
بب َّ
م ْعصي التْخالق»(.)1
 هللأمان ا ت ىل ب محت هللن عىل محرب هلل محتقموى هللهن نم عمر
محت هللن عىل إلثا هلل مح لهلل ند فلو دع ين إنسم ن محت بم
محت هللن م هد بحلمنام
طايق أهلل ف ل خ جيا أن أس ني
إذ دعمم ين إىل قطممع طايممق أهلل إامما ق مؤسسمم فممال
ً
عبمال بقمول ا ت م ىل﴿ :ﲼﲽﲾ
أستجحلا محه؛
ﲿﳁﳂﳃﳄﳅ﴾ [ ئلة.] 2 :
ﳀ
أين محذير يستحلون محسا هلل محشتاد متمى كم ن محسما
ً
هلل محشتا دينً ؟!! هللهذ منهي عنه

محقاآند قم ل ت م ىل ﴿ :ﳁ

ﳂﳃﳄﳅ﴾ [ ئلة]2 :د هللهنى نيسمول ا 
التْتت ُم ْؤم ُن بالطعتان ون اللعتان ون

عر ذمحمك فقم ل« :لت ْي
الفتتاس ون البتتايء»( .)2هلل سممتحالل محكممذ ،هلل محش م ئ ت

( )1أخاجه ألل مسمنلهد امليث نيقما ( )19824هلل جما محكبم د محلطمرب يند بماقا
()381د هلل محلفظ محهد هللصححه ألمحب ين سلسل ألا ديث محصححلح د باقا (.)179
( )2نيهلل ه محكمذي سننهد أبو  ،محرب هلل محصل د ب  :،م ج ء محل نم د بماقا ()1977د
هللألل مسنلهد مسنل كثاير مر محصح ب د مسنل عبل ا بمر مسم ود د بماقا
()3948د هللصححه ألمحب ين محسلسل محصححلح باقا (.)320
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أمما ينبغمي
يقاه محقماآن هللال محسمن
َ
بتربيا ت هللتسويغ ت ال ُّ
عىل مر هللقع فحله أن يا جع نفسهد هللإن مر محقو عمل ألخالقحلم
إلسالم أن محغ ي ت محنبحلل محشمايف البمل هلم ممر هللسم ئل
نبحلل

يف د هللمححلس

إلسالم مبلأ « :محغ ي تربني محوسحلل ».

 إنه مر خلطأ محف دا أن يسقط إلنسم ن سملا مؤمر
بقاآن نيبه هللسن نبحله  تقليا نيأيمه أهلل نيأي مج عتمه
أهلل إم مه عىل آي ت محقاآن محكمايا هللسمن نيسمومحه د
قممم ل ا ت ممم ىل﴿ :ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ
ﲉ ﲋﲌﲍﲎ﴾ [ رجا ت.]1 :
ﲆﲈ ﲊ
ﲇ

هلل إلفا ط هلل غ الة تزكحل محمنفس مق بمل غم الة
تقزيا َ
آلخا هلل اتق نيه هللقتله بكل أنو الغتحلم الت نويم
 ..كل ذمحك خم محف هللي محقماآن محكماياد قم ل ت م ىلَ ﴿ :ف َ
مال
ت َزكُّو َأنْف َسك ْا ه َو َأ ْع َلا بِ َب ِر َّت َقى﴾ [ محنجا]32 :د فإن ر ّي ال

ت ْؤ َمر علحله محفتن .
هللني ِا َا ا محسلف محص محح مر ألئب محذير تلقت ألمم
َ
علبها هللفهبها محللير ب محقبول طو ل محقاهللن محسم بق د هللهما
أبو انحلف هللم محك هلل محشم ف ي هللألمل بمر انبملد فقمل هللنيدت
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عنها هذه قومحم محذهبحلم إليامنحلم « :نيأيمي صمو  ،حيتبمل
خلطأ هللنيأي غ ي خطأ حيتبل محصو .»،
هللهذ ع

محتفكم مح لبمي إليمامين محمذي ينتبمي بكمل

سبحلل إىل محقاآن هلل محسن .
ا خل محلة أعظا ممر

 هلل إلسالم دير ا خل تا هلل ي
حي َصما نيجل أهلل نيجلم أهلل مج عم  .ف اج حلم
أن ْ
صوم هلل َّنزه عر كل خطأ هلل نحا ف هي ماج حلم

محقمماآن محكممايا هلل محسممن محنبويمم طهمماة .هلل محسمملف
محص محح  -نيضو ن ا علحلها  -هو محذي أنيسى ق عملة
التب

محمو عي « :محاجم ل ي افمون بم رق هللال ي ماف

رق ب محاج ل».
 هلل محلعوة إىل ا ت ىل ال يبكمر حتزيبهم أهلل شخصمنته
بح ٍل مر ألاو ل.
هلل محل عحل هلل مح ِمل يلعو إىل ا ت ىلد هللمححلس إىل ازبه أهلل إىل



شخصه محلشهاة هلل محصحلت محمذ ئعد محل عحلم رمق حيم هللل
إلصممالا محق عمملة مح اين م مممر محن م سد إيامهنمما
مول
هللأخالقهمما فحلممتا محتغحلم رقحلقمي جتبممع هلليتحم َّ
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محشما إىل خ بحا هلل قتن دهللن إكا ه هللال ضمغوط؛ ألن
إلكا ه عىل محمخلق ال ينتب جتبع ألخالقيد هلل إلكما ه
عىل إليامن ال ينتب جتبع ؤمرد هللإنمام خطم  ،مح قمل
هلل إلقن د هلل ألسوة هلل محقلهللة.
 ةيم انستقرا :

هذه اقحلق ت نيخيحل ف محن ظا إىل محت نييخ محبشمماي يماى أن
إلنس ن بل ي مر عصما محصحلل ّم عماف رحلو نم ت ألمححلفم
فلمام
هلل ستأنس َّ
حتول سلا رن نية مر محصحلل إىل محاعميد ّ
ستقا اول ألهن ني هلل حل ه ك ن عرص محزني عم ..د ثما جم ءت
عصوني محتقملُّ م مح لبمي  ...إىل أن هللصملت محبشمماي إىل همذ
محتقلم مح لبي محا ئع.
إن قحلب الستقا ني تأ أمهحلته بوصمفه بحلئم محإلنجم زد
هللمحواله م ك نت ان نية هللال ك ن تقلمد محمذمحك تقما محفطماة
هلل محت نييخ هلل ألدي ن قحلب السمتقا ني؛ هللممر هنم تمأ محق عملة
محذهبحل (اإلصقح يف إطا انستقرا ) ،إن إلصمالا مطلما
متجلد احل ة إلنس ند هللمحكر ال يكون إصمالا إال إطم ني
الستقا نيد فإن محفوىض ال تلل هللال تنتب إال مح نف هلل خلما ،
هلل زيل مر محفس د.

64

إن محل عحل محا ّبم ين مح َفطِمر هلل مح م ِمل رمق همو محمذى ينشمل
إلصالا إط ني الستقا نيد هللبصم ة ْصملِح محا ّبم ين تقمليا
مح و قا :هل أقبت دينً ؟ همل أصملحت دنحلم ؟ أهلل أاملثت
فتن ؟ هللال يسقط آلي ت محتي اق محكم فاير عمىل خصمومه
مر سلب د فهذ خطأ ف دا.

هـ -إعمال املفاهيم املوروثة أو الثقافات املضادة دون فحص
أو متحيص:
هللإعامل تلك ف هحلا ونيهللثم أهلل محثق فم ت نم دة ممر
خالل محغزهلل محفكاي دهللن تلقحلق أهلل نظاد قل يكون ن ب ً م عمر
محكسممل أهلل جلهممل أهلل هلمموى أهلل تبمم غلممو ،محلغ محمماد
أهلل محكبحل هلل محتنشئ خل طئ د أهلل ن هب محت لحلبحل محق رصةد هللقل
يكممون سممببه محت صمما هلل محتشمملد مممر تصمملنيير محلتوجحلممه
شموه
هلل إلنيش دد فحلتلقى إلنس ن منذ صغاه تلك فم هحلا
َّ
مممر محبحلممت أهلل لنيسمم أهلل جل م مم أهلل إلعممالمد أهلل شممبك
لوم ت أهلل غ ذمحك ممر صم دني تنوعم د ممم يمؤدي إىل
مزيل مر محتخلف هلل النغالق محفكاي هلل محت صاد هللإىل تشويه
صونية إلسالمد هللضحل محمه ِو َّي إلسالمحل د هللمو قع محتو صل
الجتامعي خ ش هل عىل ذمحك.
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و -إهمال فقه الواقع

فقه محو قع َبو ْج ٍه ع م :هو علما يبحمث فقمه ألامو ل
جتب تد هلل محقوى هحلبن
رصةد مر مح و مل ؤثاة
عىل محملهلللد هلل ألفكم ني وجهم محزعزعم مح قحلملةد هلل محسمبل
رشهللع رامي ألم هللنيقحله ر هلل ستقبل.
فب اف محو قع محلوصول به إىل اكا محرش هلل جا مهما ممر
محو جب ت محتي جيا أن يقوم هب ط ئف خمتص مر علامء سملب د
كممأي علمما مممر مح لمموم محشمماعحل أهلل الجتامعحلم أهلل القتصم دي
قاهب مر طايمق
أهلل مح سكاي د أهلل أي علا ينفع ألم إلسالمحل هللي ِّ
مح ودة إىل عزه هللجمله د هللعلم عتبم ني فقمه محو قمع ج مل ب مض
محشب  ،ال يفصل ب زمر محنبي  هللهلي محنبمي د فا امو
ي حلشون زمنهد ً
بلال مر أن ي حلشو هليه هللسنته.

ز -إهمال فقه األولويات

نمم زل هلل محمملنيج ت..

ألعممامل محصمم ر تتفمم هللت
ق ل محنبي « :اإليامن ب ْض ٌ وسبعون شعب  ،وابياء شتعب
من اإليامن»(.)1

( )1متفق علحلهد أخاجه محبخ نيي ىف صححلحهد كت  :،إليامند ب  :،أموني إليامند اليث
نيقا ()9د هللمسلا صححلحهد كت  :،إليامند ب  :،بحل ن علد ش ا إليامند اليث
نيقا (.)35
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هللك ن محصح ب  اايصم

رماص كلمه عمىل م افم

أفنل ألعامل عنل ا ت ىلد هللعىل م اف أاا ألعامل عنله
سبح نه؛ هللذمحك ألن أاا ألعامل هللأفنمله أنيجمى محلقبمول
عنله؛ هللمحذمحك كثات أسئلتها عمر أفنمل ألعمامل هللأابهم د
هللهذ محفقه مها

حتليمل هلل جما محوقمت هللعملم النشمغ ل

بتو فه ألموني هللإمه ل ألمموني هبم د هللكما ممر شم  ،هملم
فا ئض هلل نيتكا حم َّام ت مر أجل إق م سن .
يماى أن
هللمر يتتبع م ج ء محقاآن هلل محسن هذ نى َ
محرش هللضع محنم مجلم ممر م ي ؛ محبحلم ن ألفنمل هلل ألَ ْهللىل
هلل ألاا إىل ا ت ىل :فصمالة جلامعم تفنمل صمالة محفماد
بسبع هللعرشير دنيج د هلل محفا ئض مقلَّ م عىل محنو فل.
هللهذ عبل ا بر ب نيك ممر علمامء ألمم محمذير فقهمو
ألهللمحوي تد م خماج ق فلم محلحمبد هلل َم َّما ببلملد هللم تمت
دج ج مر محطحلوني محتي مع محق فل د َأ َمما عبمل ا بمر بم نيك

هللكحل َله أن يلقي هب

مك ن يلقمي محنم س فحلمه فنمالهتا عمىل

مقاب مر طايق محق فلم د هللك نمت ف جمأة إذ أقبلمت ج نييم

67

تأخذ هذه محلج جم

حلتم د هللتسمما هبم إىل د نيهم محقايبم د

هللأاس أن ضم ئق هللني ء أمما
فتحاك قلا عبل ا بر ب نيكد
ّ
َّ
جل نيي د فذها إمححله هللسأهل د فأخربته بأهن هللإخوهت قل المت

هلا حلتم منمذ ثالثم أيم م؛ محوقموعها

الضمطا نيد فلمحلس

عنمملها ط م م هللال مم لد فقممل جم ء محصمموص فقتلممو أبم ها
هللأخذهلل م محمهد فتأكمل عبمل ا بمر بم نيك ممر ضم ئق همذه
ألاةد هللأهن أهللىل بنفق َا ِّجه؛ احلث إن َا َّجمه كم ن تطو ًعم د
ألنه ك ن قل أدى اج محفاض؛ فأعطم ها بمر بم نيك نفقم
ربد ثا نيجعد هللق ل :هذ أفنل مر اجن هذ مح م.
هللهذ محفها فقه دع إمححله محقاآن محكاياد ام بم َّ ا أن
جنس أعامل جله د سبحلل اد هللإع ن ج هلير أفنل مر
جنس أعامل رمبد قم ل ت م ىل﴿ :ﲣﲤ ﲥﲦ
ﲱﲳ
ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲲ

ﲶﲸﲹﲺﲻﲼ﴾ [ محتوب .]19 :
ﲴﲵ ﲷ

هلليؤكممل محقمماآن محكممايا أفنمملحل جلهمم د سممبحلل ا
هللأهللمحويتمممممه ﴿ :ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ ﳅ

ﳊﳌﳍﳎ﴾ [ محتوب .]20 :
ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳋ
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هللهممذه دعمموة قاآنحل م إىل تطمموع ب م رب كممل ع م م أن
يوجهممو هممذه محنفقمم إىل نيع يمم محب ئسمم مممر مماىض
هلل حت ج د هللإخو ننم بمالد مح م مل إلسمالمي بم بط محم
هللجم عم هللاصم ني هللممماض َهلليم ْت ٍا هللديممون هللهتجم هللكممو ني
شتى  ...هللكل هذه ر الت محنفق فحله أهللىل.

حـ -غياب التفكري العلمي:
غحل  ،محتفك مح لبي محذي يقوم عىل محت مل ممع رقم ئق
هللال ي تبل ألهلله م هللال محشكوك هللال مح شمو ئحل د هللي بمل هبملي
محقمماآن ﴿ﱖ ﴾ [ رجمما ت]6 :د هللي تبممل محمملمححلل مح لب مي
ركمما عممىل ألشممحل ء﴿ :ﲘﲙﲚﲛ﴾ [ مح نكبمموت:

]43د كممذمحك ي تبممل محمملمححلل مح قمم،د قمم ل ت مم ىل﴿ :ﳄﳅ
ﳆﳇﳈﳉ﴾ [ محبقممماة]111 :د هللقومحمممه﴿ :ﳀ

ﳁﳂﳃﳄ﴾ [ محبقماة]269 :د هلل محابط ب ألسمب ،
هلل محنتمممم ئبد قمممم ل ت مممم ىل﴿ :ﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ﴾
[ محكهف84 :د ]85د كذمحك محوعي بسم َن ِر ا محكونحلم محتمى لماي عمىل

محنمم س مجحل مم دهللن تغمم ُّ هللال تبمملُّ ل ﴿ﳊﳋﳌﳍﳎ﴾
[ ألاز ]62 :،د ﴿ﳅﳆﳇﳈﳉ﴾ [ف طا.]43 :
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هللغحل  ،محتفكم مح لبمي ج مل ب مض محشمب  ،يقمع
محتشممكحلك

آلخمماير هلل

ؤسسمم ت مح لبحلمم هلل محلينحلمم

هللتشويه مح لامء فج نبو رق هلل تب و هلوى.
هللمر مظ ها غحل  ،محتفك مح لبي :محوقو

خلل ف دا

محنظا إىل محوطر هللاقوقه مق بل اق محلير هللاق ألم .
فب نها ممر ي حلش

محبالد محغابحلم ال ي مكف محلموطر

محذي ي حلش فحله بحقوقه بمزعا أنمه مسملا هللامق محملير همو
ْ َت َرب عنلهد عىل محاغا مر أنه ي بل هللين ا بكل المتحلم ز ت

مر عالج هللل ي هللااي

هذ محوطر.

كذمحك ب نها هيبل اق محوطر ظنًّ منه أنه يت نيض مع
قحلب ألم د هللهذ محت نيض خلل فكاهد فال يت م نيض قمط
اق محوطر مع اق محليرد هللال مع اق ألم .
فحا محوطر هلل النتامء إمححله نت َّلبه مر سحللن نيسول ا 
فقد أحب مكة مكان مولده ،وأحب المدينة وأهلها ودعـا لهـا
رحب به ونصره وأحب أمته ودعـا لهـا،
ألهنا الوطن الذي َّ
والنصوص يف ذلك كثيرة.
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( )2األسباب النفسية:
هن ك أنو عليلة مر مح لهلل ن ي افه علامء محنفس تتبحلز
ب خلف ءد مثل خمت َلف أنو اىض نفس ًّحل د هللكذمحك م تفحلض به
أاالم محنوم هللأاالم مححلقظ مر صوني محل نف محبم محغد ف ر محم
ؤ

محتي يش ا هب محفماد د خل ًّحلم بسمبا محتموتا هلل النف م ل

هلل محقلق هلل إلاب ط قل صلق محليه دهلل فمع علهلل نحلم عنحلفم د هللمم
يا ه

إلعالم غ

يؤسس محل نف هلل إلنيه .،
سؤهللل قل ِّ

هلل محظلا محف دا محذي يقع مر حتل هلل َي ْ ِجز أهل ألنيض
هللأصح هب عر دفع هذ محظلما أهلل مق هللمتمه يو ِّمحمل محشمب ،
نيهللا النتق مد هللخ مث ل هلذ م حيل

أنيض فلسط ممر

محصهحلونحل لماة محكل قحلا إلنس ن هللاقوقه.
أين ا مح الغك  ،محتي ي ين منه محشب  ،مح ايب ت َ ملُّ
ً
مر أكرب محلهلل فع محظهوني مح نف هلل إلنيه .،

 اغرتاب الشباب:
مر بليع مأثوني ت تا ثن مح ايبد قوهلا «الفقتر يف التوطن
غرب  ،واملال يف الغرب وطن ،وفقدان األسب غرب  ..يشء متؤمل
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أن حي

اإلنسان يف وطنه بالغرب  ..وينداد هاا الشتعو ستدة

بي الشباب يف إطا سال العجن العريب ،والبطال  ،وانخرتا
الثقتتايف ،وستتانت الرتاءت إىل ال تو اء  !! ..إىل أن يصتتل إىل
الغرب عن ذاته».
هلل إط ني مح جز محذي وكَّمر ممر ألمم مح ابحلم د ي محلش
محشب  ،ا مح غمك  ،عجحلبم د نتجمت عمر غحلم  ،محشمب ،
مح ايب عمر سم ا محف مل هلل محتمأث د إىل ج نما نملنية فماص
مح بل هللشحلو محبط محم د هلل خلموف ممر سمتقبلد هللحمم هللالت
تغايا محفكا هلل اتالل مح قلد ً
فنال عر نممها محثماهلل ت
ألنيض مح ابحل حتل .
هللمظ م ها الغممك  ،هلل ضممح

شممتى جو نمما رحل م ة

مح ابحلممم د فممم الغك  ،د خمممل نسمممحلب احل تنممم محثق فحلممم
هلل الجتامعحل

رصة .هلل ك نت محلغ ماآة جتبعد فأمحفم

محلغ مح ابحل ش هل قوي عىل تغلغل ا مح الغك  ،صبحلا
احل تن م د احلممث وتلممئ محلغ م مح ابحل م ب م محكلامت محل مح م عممىل
ٍ
خوف هللقلق هللإنيه  ،هللعنف هللبطش
الغك  ،هللمظ هاهد مر
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هلل ضطه د هللقها هللظلما هللتسم ُّلط  ...إىل آخما همذ محقم موس
محممذي جي ِّس مل ا مح م الغممك  ،تلممكد فممام مح نممف هلل محممبطش
هلل الضطه د سموى محوجمه آلخما محالغمك ،د مح نمف يو ِّمحمل
أين د هلل مح القم بم همذير
الغك ،د هلليؤدي إىل الغك ً ،
محقطب عالق جلمححل د فكالمه قل يكون محسمبا هللقمل يكمون
محنتحلج د ف محطفل محذي يو جه مح نف د خل جمتب ه خيتزن همذ
مح نف مححلامنيسه

ستقبل.

هللقها
هلليزد د ألما خطونية ا يص اا هذ مح َ
ظلا َ
نف َ
ٍ
ممآس
هلل غتحل ل ألاا محن س إىل قلوبن د عىل نحو مم نماى ممر
هللفو جع عىل أنيض فلسط هلل مح ما ق هللسمونيي هلل محمحلبر هللمححلبحلم
هللبونيم د هللغ ه ؛ اتى ص ني أهل محموطر غابم ء أهللط نممهاد
هللمحر تنسمى همذه ألجحلم ل محلحلهمود هلل ألمايكم ن مم يامنيسمونه
ضلها مر قها هللعنفد هللعجزها عر نيد هذ محظلا.
كام تربز مظ ها الغك  ،ب ض أس مححلا محكبحل هلل محتنشئ
الجتامعحل د احلث ينشأ محطفل مح ايب جمو مشمحون بم مح نف
حلتحول محطفل إىل كحل ن نطمو ئي هلليفقمل محثقم بنفسمهد
هلل محقهاد ف َّ
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هللتن ف عنله محقلنية عىل إلنجم ز هللحتقحلمق محمذ تد هللتتمو نيى
نيهللا ب دنية هلل محاغب

محت هللن هلل مح بل جلامعيد هللي بمل همذ

دهلل م مح جز هلل محنقه هلل إلاب ط.
كله عىل تغايبه هللدف ه إىل ّ
إن الغك  ،يسلا إلنس ن صف إلنسم نحل هللحي ِّومحمه إىل
(يشء) خ ٍل مر محاهللا بلع هلل محشخصحل بتكِماةد هلليمؤدي
إىل نمهحل ني محاهللا محفادي حتت هللطأة اتالل ألنيض هللنممها
محثاهلل ت هلل اتالل مح قل هللتشويه محفكا.
هلل الغك  ،محذي يش ا بمه محشم  ،مح مايب ماج مه -
ألعا ألغلا  -إىل سس أسب :،
 -1ابرمتتان متتن املشتتا ك يف الستتلط  :هللهممذ هممو محب ْ مل
محسحل

فهوم الغك ،د ف رامم ن ممر شم نيك

محسلط ينتب عنمه شم وني بم الغك  ،هلل النفصم م عمر
هلوة ب طبق ر ّك م هلل حكوم .
جتبعد هللت بحلق َّ
 -2غياب معن ابياة :هللهذ همو محب ْ مل محفلسمفي فهموم
الغك ،د هللإذ ك ن محلير إلسالمي قل هللها محش ،
عظحلام محلححل ةد فإن غحلم  ،محموعي محمليني
مح ايب م نى
ً
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هللتمهبحلش دهللني محلير رحلم ة  -قمل أ َّديم إىل تغايما
محش  ،مح ايب هللضحل م نى رحل ة نظاه.
 -3غياب املعايري :هللهو محب ل الجتامعي هلذه محظم هاةد هلل
جمتب تنم مح ابحلم ال توجممل م م ي ضم بط م يسممبغه
جتبع عىل أبن ئه مر مظ ها محتكايا هلل محتقلياد هللياجمع
هذ إىل سمطوة ديم ت هللسمحلطاة صم محح محشخصمحل
هللتقليبه عىل قحلا مح بمل هلل إلنجم ز هلل محكفم ءة  ...كمل
هذ يؤدي إىل فقل ن محاغب

مح بل هلل إلنجم زد مم د م

بال جلهللى.
 -4غياب القيم األخقةي واإلنساني  :هللهذ هو محب ْ ل ِمحق َحل ِبمي
إن جتب م ت مح ابحل م مححلسممت بح ج م إىل مث مل هللق محلا
أخالقحل جليلةد ف محقحلا موجودة ب محف ملد هللمحكنمه هللجمود
نظايد ال يستنل إىل محو قع هلل امنيس د ف محكل يتحل عر
محق محلا هلل ألخممالقد هللمحكممر محتطبحلممق محف مم ،هلممذه محق محلا
ألخالقحل عىل أنيض محو قع مححلس عىل ستوى طلمو،د
بل قل :إنه تا جع كث ً كث ً هللقل طغت محقحلا دي عمىل
محقحلا ألخالقحل هلل ثل إلنس نحل اتى ك دت تتمو نيى ممر
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احل تن د مم أدى إىل نشموء أجحلم ل ممر محشمب  ،رم ئاير
محن ئ ب مثل أخالقحلم نتحمل عنهم كثم ً د هللقمحلا
م دي نامنيسه كث ً هلل قع احل تن .
 -5اإلسساب بالغرب عن الاات :هللهذ هو محب ْ ل محنفسمي
محظ هاة الغك ،د هللهو نت ج مح و مل محس بق مجحل ً ؛ إذ
يش ا إلنس ن ب محغاب عر ذ ته ب ل أن فقل كمل أسم س
تقوم علحلمه عالقتمه ب رحلم ةد ب مل أن فقمل شم نيك
محسمملط هلل محقمما نيد هللفقممل نممى جلمموهاي محوجممودهد
هللغ بت ي هلل محقحلا ...م ذ يبقى محإلنس ن ب مل همذ
كله سوى الغك  ،عر ذ تهد هلل النممهحل ني حتمت هللطمأة
مش عا خلوف هلل محبؤس هلل محقها هلل الضطه د؟!

( )3األسباب السياسية:
جيانم إىل كثم مممر
هلل رممليث عممر ألسممب  ،محسحل سممحل ُّ
س ئل محتي هل عالق بظهموني إلنيهم  ،أهلل توسمحلع أنشمطتهد
هللمنه  :علم الستقا ني محسحل هلل نفالت ألمرد فال شمك أن
ذمحك يؤدي إىل خلق بحلئ ص ر محإلنيه .،
كام أن هللجود الاتالل محملهللل مح ابحلم جم هللنية خيلمق
كث ً مر أسب  ،مح نف هلل إلنيه ،؛ هللذمحك ألن محش ا حتل
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ئمام نحمو مق هللمم حتمل؛ فحلمؤدي ذمحمك إىل مو جهم
يس ى د ً
جلحلش حتل محتلك محش و ،إلخن عه ب محبطش هلل محقموةد ممم
يؤدي إىل هللقو مح نف هلل إلنيه  ،مر قوى الاتالل.
هللقممل يممؤدي هللجممود أقل َّحلم ت سحل سممحل إىل هللقممو مح نممف
هلل إلنيه  ،إذ مل تستطع محلهللمح أن ِ
توجل تو زنًم سحل سم ًّحل بم
طو ئف جتبعد أهلل مل حيل هللف ق ب أفا د جتبع محو الد
هللمل َت ل مصملح محموطر هللمصملح جلبحلمع فموق صملح
محط ئفحل أهلل محفادي .
كممذمحك النحمما ف ب محق م نون ص م محح خ ص م د هلليتخممذه
محب ض هللسحلل ضغط و َنيس ضل نيض فهذه ط م كربى.
االحنراف بالقانون وثقافة الفساد
ت َسر محقو ن هلل محترشي ت مجحلع أنحم ء مح م مل بوصمفه
م م ي هللضممو بط محتنظممحلا مص م محح محن م س هللل ي م اقمموقها
هللعقم  ،فسممليرد فم محقو ن هلل محتشمماي ت تممأ عممىل نيأس
عو مل محنبط الجتامعي هلل ألممر محسملوكي جتبمعد بمام
جي ل محكل إنس ن الهلل ًد يقف عنله هللال يت لّ ه كي ال ينمما
ب آلخاير  ..هللعىل قلني اك م جتبع هلذه محقو ن هللتف حللهم د
عىل قلني م تؤ هذه محقو ن ثامنيه .
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يتحول محقم نون إىل أد ة محالبتمز ز
محكر محط م محكربى أن
َّ
هلل محنها هلل محاشوة هللفاض إلت هلل ت! هللتشحلع ب أفا د جتبع
هلل مح مل

ؤسسم ت خللمحلم محللهللمحم  -مثمل حلحلم ت

هللغ ه  -ثق ف جليلة قنم ء صمم محح  ..ثق فم بمليلمم
الاك م محقم نمون (ثقم فمم محفهلموةد هللفمتّح خممكد ّ
هللمشممي
ا محكد هللخ ّلهد فحله مصلح د هلل دفع هللخ محف) إمحخ .هللكلهم
لتبمع امول ت ايفم م َو َّاملة يمملف ه مو طر إذ أامما أن
خي محف محق نون مححلسكت وظمف عمر همذه خ محفم  ..أهلل إذ
أاا وظف أن ي ِّطل محه مصلحته اتى يلفع لوم!
هللأفازت هذه محسلوكحل ت

جتبع ثق ف شم ذة يبكمر

أن نطلق علحله  :ثق ف محفس د  ..هللم ه ال أال حيكم محقم نوند
جملس محش ا ً
مثال هما أهللل ممر
رشعون محقو ن
ف محذير ي ِّ
يس ون ب رق ئا بلوءة بطلب ت ضل محق نون محلحصول عىل
ستثن ء ت مر محس دة محوزني ءد هللكذمحك نجمل سمحل ني ت ِع ْل َحلم
محقوم ال تلتزم بقو عل اهللني! إىل آخا هذه محصموني محصم نيخ
مر النحا ف عر محق نون ب محق نوند هللمر ل ة محق نون هللأهمل

محترشيع أنفسها محذير ياهللن أهنا فوق محق نون !
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هلليتسمم ءل نيجممل محشمم ني محبسممحلط قمم ًئال :إن مل حيممكم
أهل محترشيمع هللل ة محقم نون تشمماي هتا هللقمو نحلنها فكحلمف
حيكمه غ ها؟!
هللمر هن ف ات محاهلل ئح محتي تزكا ألنوف ممر محاشموة
هلل الختالس هلل محقاهللض محتي ال ت َادد هللت طحلل مصم محح محنم س
بسبا النحما ف ب محقم نون محلبصملح محشخصمحل د هللفماض
ثق ف محفس د عىل كل مر يايل أن ينجز ً
عبال مصلح مم ..
اتى أصبح هن ك تس ة محلبخ َمحفم ت بححلمث ياتفمع محمثبر
كلام عظبت خ محف  ..هللال عز ء محلرشف ء!
هلل مح جحلا أنن نخلط ألهللني ق هللال نايمل أن ن مكف هبمذ
محو قع ؤمل محذي ي ين خمبص أخالقحل !!!
هللمحقل هللقف إلسالم رنحلف هللجه ثق فم محفسم دد هللني ّد
محن س إىل محصو  ،هلل رق هلل مح لل  ..محمحلس هنم ك أامل فموق
رق هلل محق نوند هللال بل ألهل محترشيع أن حيكمو تشماي هتاد
هللمحنمم أسمموة سممحللن نيسممول ا  امم اقممت مماأة
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خزهللمحل هللأنيسلو إىل محنبي ِ را بر ِرما أسم م بمر
زيل  كي يشفع هل فال ت ْق َطع يله د َ ِ محقبحللته مر مك ن ب
مح ا،د فق م محنبي  هللقل ْلا هللجهه غن ًب ح هللمح نتهم ك
ا ْام محترشيع هللق ل قومحته ر سمب « :إنتام هلت .التاين متن
ةبلكم أهنم كانوا إذا ا فيهم الشتتريف تركتوه ،وإذا ا

فيهم الضعيف أةاموا عليه ابد» ثا يقول  مؤكملً أنمه ال
أال فوق مح ل مح «والاي نف حممد بيده ،لو أن فاطم بنتا
حممد اةا لقط حممدٌ يدها»(.)1
 إهن مشكل خط ة ام تكمون مك نم محشمخه فموق
قل س محق نون!!!
هللكمام نيفمض إلسمالم السممتثن ء

مح ملل فإنمه كممذمحك

يافض أن يستغل مح ملون هلل وظفمون مؤسسم ت محلهللمحم
هللظ ئفهاد فح اتفظ ع مل محزك ة هبلي أهليت إمححله هللقم ل
ا دفع ألمو ل محتي مج ه  :هذ محكا هللهذ أ ِهل َي إ ّىل؛ قم ل
( )1متفق علحله :أخاجه محبخ نيي :كت  ،أا ديث ألنبحل ءد ب  :،امليث محغم نيد امليث
نيقا ()3475د هللمسلا :كت  ،رلهللدد ب  :،قطع محس نيق محرشيف هللغ هد امليث
نيقا (.)1688
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محممه محنبممي  بكممل رص ام هللبمملهللن مو نيبم « :أفتتق ءلت
أسدكم يف بيا أبيه وأمه فينظر أ ُ ْهيدى إليه أم ن؟!»(.)1
إن سممتغالل محوظ م ئف محلبن م فع محشخصممحل جايب م
نظا إلسالم .

علحلن أن نو جه محو قع برص ا هللبال م َو َني ة فام ّ
ال بن مر
هو ن جليا بأن يوقظن مر غفلتن ألنن نتحل عمر مث مححلم ت
تتباغ محوال هلل محط .
نوني نحل د بحلنام أف محن
َّ
هللإهن محسنَّ ج نيي ا َخ ْل ِقه :أن محن س تكون مك نتها ب َقملْ ِني
أعامهلمما ال بقمملني أقممو هلاد قمم ل ت مم ىل ﴿ :ﱙ ﱚ ﱛ

ﱞﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ ﱧﱨﱩ
ﱟ
ﱜﱝ

ﱪﱫﱬﱭ﴾ [ محنس ء.]123 :

( )4األسباب االجتماعية:
تؤثا مح و مل الجتامعحلم تمأث ً كبم ً نتشم ني ظم هاة
إلنيه  ،هللتسهحلل صحل غته خ ص محلى فئ محشب ،د هللمر أها
تلك مح و مل م ي:،
( )1متفق علحله :أخاجه محبخ نيي :كت  ،ألاكم مد بم  :،همل ي مح ماملد امليث نيقما
()7174د هللمسلا :كت  ،إلم نيةد ب  :،حتايا هل ي مح املد اليث نيقا (.)1832
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( أ ) نتش ني ظ هاة محطالقد هللضم ف مؤسسم ألاة ك نم ممر
هللني ء ظهوني أطف ل محشو ني محذير ها نو ة محبلطج .
( )،نخف ض نسب محزهلل ج ظل نيتف تك مححلفهد هللشمحلو
محبط مح هللأما ضه .
(جم) نتش ني خلني ت؛ اتى إن جتبع مححلت اض يبكر
أن ي ْط َلق علحله« :سرب املخد ات» محتملم محشمب ،د

هللصايا محوطر.
(د) أسلو ،هللس ئل إلعالم غ سؤهللل محقم ئا عمىل ثق فم
إلث نية هلل محكسا محسمايعد هللظهمات سحل سم إعالمحلم
سلبحل « :ادف وةوووول»د هللطفت عمىل محسمطح قمحلا
سلبحل ال تا عي تق مححلل جتبع هللقحلبه.
(هم) تغلا حسوبحل هلل محوس ط هلل مح نصماي هلل محقبلحلم عمىل
جتبممع
اسم  ،مح ل محم الجتامعحلم ؛ اتمى شم
ثق فم « :ادفت وختتاااالف»د هللهبممذ تم َّ
مؤخا محكفم ء ت
هلل خلممرب ت هللتقمملَّ م علحلهمم محوسمم ط ت هلل حسمموبحل
هلل محاشوة هللأهل محثق هلل رظوة.

82

( )5األسباب االقتصادية:
مهبم توجحلمه سملوك
تل ا مح و مل القتص دي
دهللني ًّ
ً
إلنيهمم  ،عنممل محنمم س هلل جتب مم ت محبشممماي د ف ر جمم
القتصم دي ال يشممب ه أي بممليل حمتبملد هللكثمماة شممكالت
القتصممم دي تمممؤدي إىل تممملم رنممم نية هللأسمممس محبنممم ء
الجتامعيد هللتكك آث نيه عمىل سم ئا أبنم ء جتبمعد ف محبنم ء
القتص دي يس ِّبا نبو عالق ت جتامعحل م حلنم د فمإذ ك نمت
ق ئب عىل خللق أالثت و س ًك هللتا ب ًط جتامع ًّحل د هللإن ك نمت
عكس ذمحك هللمحلت محسلوك مح ل ئي هلل مح نف.
إن دفع جتب م ت إىل محفقما يمأ وهحلملً محفماض فكما
ست ِبا هلل مح لهلل حتت خل س عل ت هللتوف فماص عبمل
مطا محل بممل
محلشممب  ،محنم ئعد فحلجممل محشم  ،نفسممه منم ً
إا ئحللد هلليقع دهللن أن يش ا حتت هللطأة ر ج فمخ لم نية
خلني ت هلل ألعامل نحاف .

( )6ضعف املؤسسات التعليمية والدينية وتنازعها:
 شه د ت محزهللني
 أصبحت شه دةإهن ال ت رب ت ب ً

محت لحلا:
محتخاج جل م شه د ت زهللنيد احلث
اقحلق ًّحلم عمر محكفم ءة مح لبحلم د هللمحمحلس
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خ ف ًحل عىل أال أن ب ض خاجيمي جل م م ت خيطئمون ىف
إلمالء !!!  ...هللمر حيسر منها حيسمر تسمويل ألابم ني
هلل ألهللني ق دهللن أى نج ا عب ... !!! ،هلذ ال يصملحون
ً
فنال عر مح حل .
محسوق مح بل حلحل
إن ض ف ؤسس ت محت لحلبحل هلل محلينحلم أهللجمل فا ًغم
عقول محشب ،د هللك ن آلخما يتبتمع بمتامم جل هزيم
مححلبع هذ محفا غ بام حيقق مصم رهد هللسم عله ذمحمك

هللس ئل التص ل رليث .
أين محتن ز هلل محصما بم همذه ؤسسم ت يمؤدي إىل
ً 
ترشذم جتبعد ألزم ا تكون محنخب فإن صل ه
ق تل هللخمحلفد ف محن س َت َب َع هلا.
 كممذمحك نفصمملت مح بلحل م محت لحلبحل م محت لممحلا مح م م
هلل ألزها عىل محسو ء عر محكبحل هلل ألخالقد هلل قتصممات
لومم ت هللافظهم دهللن هللعمي أهلل فهما أهلل
عىل تلقم
قلنية عىل الستنب ط هلل السمتنت ج هللإق مم عالقم ت بم
لوم تد كل ذمحك أدى إىل فا غ عقم ،هللفما غ خلقمي
عنل محشب ،د هلل ألسف محبم محغ أن محت لمحلا ع مم مم ز ل
محس ْوء ت هللتلمك محسملبحل تد هللذ ك جلبمود
متشب ً هبذه َ
مح ق ،هلل محفا غ خللقي.
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يؤسف محه سقوط الق مهبم ممر القم ت محت لمحلا ال
 هللمم َ
حينما فحله ألهللالد محلبلنيس د هللهي الق محت لحلا محث نوي.
 هللتسقط ألخالق سقو ًط ذنيي ً ام تصمل ألمموني إىل
أسوأ ا الهت بشحلو عبلحل محغش محت لحلا ع م ؛ اتمى
محسحلطاة علحله كام ال
أصبحت ظ هاة حت ني محلهللمح
متح ن ت محث نوي مح م ع م 2016م.
 هللمل ت ل مح الق ب لنيس هلل محتلبحلذ  -ألعا ألغلا
 ق ئب عىل ألسوة هلل محقلهللة هللمل ي ل لنيس همو لماهلل محمبايبد بل أصبحت عالقم م ديم هلل جلبحلمع صم مت
عر محف ل إلجي يب  ..مستسلا محلتحل ني جلم نيف ممر همذه
محسلبحل تد هللإذ ط نت ألخالق عقا د نيه فال عمز ء
محعسوة هلل محقلهللة هلل ألمل هلل ستقبل!!!

( )7الفجوة اخلطرية:
ال أحتل هن عر محفجوة محاقبحل هلل افحل محتي ت ِّرب عر
سم ا مح لما هلل افم د
تا جع مستوى مح ا ،هلل سلب
هللت ِّرب عر كسل مح قمل مح مايب عصمما محاقبنم هللجوجلم
اف م هللإهممالك م نيف محقليب م إىل اممل هيمملدن ب مح زمح م
هلل محتقوقع ب حللً عر سب ق رن نية هلل مح لا هللخصمبن محقايما
من (إا ئحلل) محه قفز ت ه ئل محن نو تكنومحوجي.
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محكني أحتل هن عر فجوة أخاى أكثا خطونية ممر كمل
محفجممو ت ألخمماى؛ ألن أي تقمملم يبمملأ ببنمم ء إلنسمم ند
ف إلنس ن هو ص نع رن نية هلل محتقلُّ م.
محفجوة محتي أقصمله هنم محتمي بم هويتنم هلل محشمب ،د
ل نيس ألجنبحلم محتمي ت ِّلما
خ ص محذير تابو هللت لبو
بغمم محلغمم محوطنحلمم د إهنمما غابمم ء عممر ثقمم فتها مح ابحلمم
هلل إلسالمحل د إهنا ينتبون محثق ف ت أخاى تزني بمل خلها ممر
خالل ل نيس محتي يت لبون فحله ؛ ألنه ال يبكر أن ت زل محغ
عر شحنته محثق فحل د محقل أصمبحو دهللن أن نشم ا أهلل يشم اهلل
منتب محثق ف محلغ محتي يت لبون هب .
مح ابحل محذي يت ملون به فحلام

تل َّباهلل م جبها محلغوي
بحلنهاد تل َّباهلل غابتها عر محغتها عجزه عمر فهما كلمامت
عابحل ننظا إمححله عىل أهن سهل  ..تل َّباهلل سلوكها هللتفكم ها
نبط رحل ة ( محثق ف رحل تحل ) إىل أي ثق ف ينتبون؟! إن تحلم ني
محتغايا ب جتبع عنملن فحلمه تسم ني قموي يطغمى عمىل كمل
مالمح هلوي رصي هلل مح ابحل هلل إلسالمحل .
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محقممل هتممزت محقممحلا هللتغ م ت هللتبمملمحت عنممل كث م مممر
محشب ،د قحلا محاجومح هلل محصل ق ؛ احلث أصبحت عنل ج نما
مر محشب  ،محت هللن جلا ت هلل را م.
كممل ذمحممك محتغايمما أض م ف هممؤالء محشممب  ،نيهللا
النتامء هلل محوطنحل ..
هللهذه محفجوة خلط ة صن ت فا ًغ عنل محشب  ،يسمتغله
ألعل ء ببنطق جلحلل محا بع مر راهلل ،ملء همذ محفما غ
ب محتشكحلك كل محثو بتد هللزني ف هحلا خل طئ .
هلل ألخطا مر همذ أننم منملف ون سحل سمتن محت لحلبحلم
محمملعا هممذ محتغايمما أبن ئن م ب محتوسممع محت لممحلا ب محلغ م
َعل ء محلغتن محوطنحل هللهلويتن هللأص محتن .
ألجنبحل هللأصبحن

( )8غول الفساد وثقافة القبح:

يبلهلل هذ مح نو ن نو مر محتنم قض؛ إ ًذ كحلمف يكمون
محلقبح ثق ف هلل محقبح يت نيض ممع كمل محمنامذج محثق فحلم محتمي
عافه إلنس ن؟!
هلل رق أن هذ صمححلحد فكمل محثق فم ت إلنسم نحل عمرب
محت نييخ حتض عىل جلامل بوصفه قحلب ع ْلحل د تشهل عمىل ذمحمك
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محفنون هلل آلد  ،محتي همي أس ًسم ت بم عمر محقمحلا جلاممححلم
ٍ
بقسمط موفموني
هلللسحللَ هل د بل ال ت لُّ فنًّ هللال أد ًب إن مل تتبتمع
ً
شكال هللمنبو ًن .
مر محقحلا جلاممححل
 إذن فام هذ محّشء محذي ن نحله بثق ف محقبح؟!
هلل جلو  ،سهل يس د فلقمل نشمأت عم د ت جليملة غايبم
قوم هت د هللتن مى هذ محكحل ن
أز ات محقحلا محثق فحل هللأط ات بكل م ِّ
نبوذج بش ً أمحو ن محسلوك هللأس مححلا رحل ة.
جلليل مشك ًِّال
ً
لل هذ محنبوذج م ًثال أم م عحلنحلك :ملن محقبحلحم ذ ت
ألاحل ء كتظ ب محبرشد هلل محبحلوت تالصق محتي خلت ممر كمل
نيهللا أهلل س مج مححل د هلل محشو ني لتف ك ألف عيد هللقل تنم ثات
أاشم ئه فتوام كممل صمموني محتلممو هلل محتشممويهد هلل ألنيصممف
محقذنية كلَّ س ب محب ع جل ئل هللبن عتها محاديئ لوث .
تاى هذه محثق ف محاديئ سلوك محن سد هللجموه ت لوهم
محكآب هلل محبغن ءد هللنظا ت ز ئف ملؤه محايب هلل محشك هلل رقل
هلل خلوفد هللمحغ خلت مر را فص نيت نو ًعم ممر مح ملهلل ن
محس فاد ال قلما ينمبض ب رماد هللال كلبم طحلبم د هللال اتمى
بتس م جم مل .
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ن هحلك عر محرص ع ت محل محلم د هللكأنمك سم ا قتم ل
غ منظا إذ ت رب محش ني أهلل تاكما سمحل نية ع مم د رصخم ت
ت ِص ُّا آلذ ن تتصم عل ممر كمل مكم ن هللسمب  ،هنم هللشمج ني
هن م كد هللشممب ن يقفممون عممىل محنممو يص يمملخنون خمملني ت
سمول هلما عقموهلا محغ ئبم
هللي بثون ب محا ئح هلل محغ ديد هللقمل ت ِّ
العتل ء عىل محن س.
هللاتى البس محقبحلح ال ت لوه مسح مر مج ل :جلحلنز
محنحلق محذي صتنق فحله ألجس د هللتنحشما هللكأهن د َمى أ ْمحبِ َست
ِخ َا ًق ب هت قبحلح د هللكذمحك البس بزق محتمى يظهما منهم
فب مقزز!!!
جلسل ببظها ّ
هلل جلملني ن هلل ق عمل هلل ألشمج ني ألمم كر مح مم م إن
هلل ِجلَ ت م ملوث بكت ب ت عل ئحل د هلل جهم ت حم ِّل محتج نييم
مصبب بطاق تؤذي مح حلون هللتغت ل جلامل.
أم ألط ب محتي كن نستبتع هب ىف م ىض فقمل صم نيت
ملوث ب بحلل ت محس م د هللاتى اجبه أصبح غلحل ًظم غاي ًبم د
َّ
ينسحا هذ عىل كل ط م هلل

 :،مر قطاة ء إىل نيغحلف
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خلبزد إىل خلنماهلل ت هلل محف كه د هللصملق ا مح ظمحلا ﴿ﳍ
ﳎﳏﳐﳑﳒﳓ ﳔﳕﳖﳗﳘ

ﳙﳚﳛ﴾ [ محاهللم.]41 :

م محنحلل  ...هذ محنهما مح ظمحلا محمذي نشمأت عمىل ضمف فه
ان ني ت عظحلب د نظا إمححلمه إن سمتط ت أن تما ه ممر
كثاة م أقحلا علحله مر مب ٍن قبحلح م هلللله يئ ُّر مم يلقى فحله
مر مص دني محتلو  :نف ي ت ص نعد هلل محبو خا مح ئبم د
هللبأيلي محن س.
م ل نيس سجون تنب بام فحله هللمر فحله د هللقل غ بت منه
خلرضة هلل ألفنحل محو س هللأصبحت جماد جلني ن خيتنمق
َم ْر بل خله .
م ص محح ركومحلم علما سمود ء يتكملس فحلهم محبشمما
هلل ألهللني ق هلل ق عل بغ نظ م تن لم فحله كل س مج ل.
ثا تأمل طايق ت ممل محنم س ب نمها ممع ب مض لمل
م َّ
محقبح هلل محتجها هلل محفظ ظ د جن ًبم إىل جنما ممع خلموف
هلل محشك هلل محايب .
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مم هللتأ َّمممل محطا ئمق سممتحلث

محتححلم هلل ج ملم  :بم

محشب  :،حت َّحلتها بحلنها محتش تا هللجم ملتها محسب .،

م هلل نظا كحلف يترصف كمل إنسم ن عمىل طايقتمه خل صم د
هللكأنام غ بت محقو ن هلل ألعا ف هلل ثل ألخالقحل د فص ني
مرب
كل إنس ن يف ل م حيلو محه هللب محطايق محتي تاهللقمه هللت ِّ
عر دنيج محقبح محتي هللصل إمححله .
م محقل تن مى هذ محغول مح ِ
بشع اتى  ،بجذهللنيه كمل
نو اي احل تن هللأصبحن ن حلش ع مل قبحلحد بمال قمو ن
هللال مثلد محكر م ثب م هللسط هذ خلا  ،م يملعو إىل
محتف ؤلد هلل محش وني بأن ممر بكمر لم هللز همذه محثق فم
محبش د فام هي إال قشمماة سمطححل د هللحتمت همذ محقمبح
توجممل ثممل جلاممححلمم محنمم نيب ب بممق جممذهللني ألممم
هللان نيهت د فقط علحلنم أن نب مث همذه محقمحلا هللننمحلئه
نرب ًس محلسم كن د مموقن بمأن محثق فم تابحلم د هلل محكبحلم
مفصل .
جلاممححل إلسالم هل مظ ها كث ة هللصوني َّ
نسممتطحلع تأمممل ذمحممك
امنيي هلل جلاميل محفايل.

آلث م ني إلسممالمحل ذ ت محط م بع
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َّ
تممتجىل محمملعوة إىل جلممامل
هلل محنصمموص إلسممالمحل
محتبسك ب محقحلا جلاممححل (:)1
هلل ُّ
إن ا مجحلل حيا جلمامل .هلل جلمامل شمتى آفم ق رحلم ة
ً
رب  ..هللآي ت محقماآن محكمايا هللسمن
قوال هللسلو ًك د
مظها هللخم ً
ً
هل دي محبش ق دنية عىل حتويل كل مظ ها محقبح احل تنم إىل
نوني هللهل ي هللمج لد كحلف ال؟ هللهلي محقاآن هلل محسن هو محمذي
محنمامئا هلل محمذما هللكمل

َا َّول محبل هللة هلل محتخلمف هلل محفسم د
مظ ها مح صما جل ه ،إىل ان نية هللمج ل محللنحل كلهم وثلمت
ان نية خ أم أ ْخ ِا َجت محلن س.

( )1ني جع بتفصحلل :إلسالم هلل جلامل مر كت  :،محقاآن هللصمحوة مح قملد د .حمبمل د هللدد
د ني ن ني.
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شبهة مردودة
هل اإلتسقالم أمر بالقال واإلرهاب؟!

هن ك مر يزعا أن إلسالم دير مح نمف ال محالم د ديمر
إلنيه  ،ال محساما د ثا شنُّو لالهتا ضل هذ محلير مح ظحلا
محممذي ج لممه ا نيل م محل م د فح م نيبوه بشممتى محوس م ئل
هلل ألس مححلا عىل مو قع محتو صل الجتامعميد كمام خ ِّص َصمت
قنممو ت فنمم ئحل محممذمحكد هللأ ِّمح َفممت محكتمما هممذ محشممأند
رب محتمم نييخ امملثت مممر ب ممض
هلليستشممهلهللن بأخطمم ء َع ْ َ
ألشممخ ص هلل جلامعم تد هلل محتم نييخ م رص يستشممهلهللن
بل عش زعبها أن إلسالم أما ب محقتل هلل إلنيه .،
وهنا لنا أن نتساءل:
رب محتم نييخ همي
 هل هذه ألخطم ء محتمي جيب وهنم َعم ْ َ
ألصل محذي علحله سلبوند أم أهن ستثن ء؟!
 هللهممل هممذه ألف م ل منْ َكم َاة
هللهلْ يه؟
ت مححلبه َ

إلسممالم أم هممي مممر

فحلنبغي محلوقوف عىل محتفس مح لبمي محصمححلح أن تقماأ
ضوء رق ئق محت مححل :
هذه ألال
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 -محتفاق ب

محلير هللأف ل محبرش.

م ستخل م محسحل س محللير حتقحلق مص محح هللأهل ف.
توجه إىل سلب مر خصومها.
م محلس ئس محتي َّ
م نبوء ت محنبي ﷺ هللحتذيا أمته مر محتفاق هلل محتن ز .
ا
أون :من املهم التفرة بتي التدين  -بوصتفه وس ايتا إهل ًّيتا
ينظم سياة البْش  -والبْش أنفسهم وأفعاهلم.
ٍ
عنمممف أهلل إنيهممم ،د
 ف محممملير ( إلسمممالم) ال يممملعو إىل
هللإنمممام إىل محالممم ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄ﴾
[ ألنبحلمم ء]107:د هلليمملعو إىل مح فممو ﴿ﱥﱦﱧﱨ
ﱺ
ﱹ
ﱩﱪﱫ﴾ [ ألعمممما ف]199 :د ﴿ﱸ
ﲀ﴾ [ محنمموني]22 :د هلليمملعو إىل محسممالم؛
ﱻﱼﱽﱾﱿ ﲁ
﴿ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ﴾ [ محبقممممماة:
]208د هللحتحل إلسالم :محسالم علمحلكا هللنيلم اد هلل سما ا
محسالمد هلل جلن سبه د ني محسالمد هللنختا محصالة بم :محسمالم
علحلكا هللنيل اد هللنفتتح سموني محقماآن ب محبسمبل محتمي فحلهم
سامن مر أسامء ا رسنى :محالر هلل محااحلا.

إلسالم ر ظلِا و جه
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تليد قم ل

 هلل إلذن ب محقت ل
ﱅﱇﱈﱉﱊ
ﱆ
ت مممممممم ىل﴿ :ﱁﱂﱃﱄ
ﱋ﴾ [ رب.]39 :
 هللقومحممه ت م ىل﴿ :ﲚﲛ﴾ [ محتوبم ]5:د جم ء سمحل ق
سونية محتوب محتي تتحل عمر قموم ال ياقبمون سملب
عهلً هللال ذم د هللها بلءهلل سلب ب محقت لد هللكل محشمما ئع
هلل مح قول تؤكل اق دفع محظلا هلل مح لهلل ن هللمق هللم تلي.
 هللقومحه ﴿ :ﲥﲦﲧﲨﲩﲪ﴾ [ ألنف ل]60 :د همو
ب م نى م رص بن م ء محقمملنية محللهللمح م علب ًحل م هللسحل س م ًحل
هلل قتص د ًي هللعسكا ًي  ..هللمحذمحك ج ءت كلب محقموة نكماة
محتشبل كل أنو محقوة كل زمر.
هللقومحممه ﴿ :ﲮﲯﲰﲱﲲ﴾[ ألنف م ل]60 :د
ب نى رص أن يكون محلبسلب قوة نيد ونع تلي ممر
مح لهلل ن علحلها.
محتفك
 ثا تأ َّمل هللتل َّبا آي محقاآن حتسا محمك كمل محشمكوك محتمي
يث همم آلخمما ..هللهممي﴿ :ﲳﲴﲵﲶﲷ
ﲿﳁﳂﳃﳄ
ﳀ
ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ
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ﳅ﴾ [ محتوبم ]6 :د ي نمي مل يقممل محآلخمما هللهممو ضم حلف
الجئ إىل ل ي سلب  :تاك دينك هلل عتنق دير إلسمالمد
بل ق ل محلنبي  :عاض علحله محلير مر ب  ،اما خلم
محلن س هللم اف رق محذي أما بمه خلم محقد هللال ت ْك ِاهمه عمىل
يشءد فله خلحل نيد ثا أبلغه مأمنهد فلقل نه محقاآن عىل عملم
ﳑ﴾ [ محبقاة.]256 :
ﳒ
إلكا هد ق ل ت ىل ﴿ :ﳎﳏﳐ

ذمحك مو قف خ محلةد فهمذ نيسمول ا ﷺ
 هللمحلبسلب
عنممل فممتح مكم يصم ِ
ملني مح فممو مح م م عبممر أسم ءهلل إمححلممه
ْ
هللا هللمحو قتلهد هللس ني عىل محنهب سحللن عبما بمر خلطم ،
 عنل فتح بحلت قلس  ...هللهكذ .
فإمحص ق م حيل مر عنف ب إلسمالم محمحلس صمو ًب هللال
اكام علب ًّحل يستنل إىل دمححلل صححلح.
ً
ثان ايا :ما صد متن أخطتاء متتاليت بشتأن الصتتراع عتىل
السلط وابكم يف تا يخ املسلمي هو متن أنعيت السياست
واستخدام الدين لتحقيق أغراض ومصال شخصي .
 إن ت نيخين ت نييخ بشماد حيتبمل هللجمود أخطم ءد محكنهم
ستثن ء ال يق س علحلهد هللإذ م ِ
قوني َن ت نيخين بت نييخ آلخمايرد

ظهات زي ت نيخين محذي أنقذ أهللنيهللب
مر ظالمه هللصلفه .
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مح صوني محوسطى

هللاتى يتأكل محآلخا أن ألخط ء محبشمماي يشء هلل محملير يشء
آخاد هللأن م أص  ،سلب أص  ،غ هاد فإننا نتساءل:
 م م ذ عممر مححلهممود محممذير قتلممو ألنبحل م ء هللأفسمملهلل
ً
طويال؟ هللم ذ عر إفس دها م رص بمنهب
ألنيض زمنً
ألنيضد هلل ذ بح محفلسطحلنحل ال صفى عىل أال هلل محتمي تتكماني
ما ت ب ل ما تد هللشمن ئع هللفظم ئع محصمهحلونحل د همل محملير
مححلهودي أماها بذمحك؟!
 هللبشأن سحلححل ال يبكمر إغفم ل مم صمن ته محسحل سم
حم كا محتفتحلش بأهللنيهللب
ب الستخل م محس ِّحلئ محلليرد كام ال
هللحم كب مح لامءد بل قمتلها ب سما سمحلححل هللب سما محكنحلسم د
محسم ِّحلئ محلصملحلا
ين ال يبكر إغفم ل السمتخل م محسمحل
أ ً
محذي هو نيمز محلتنححل عنل سحلححل د فكحلف يمتا حتويلمه إىل
راهلل ،محصلحلبحل ؟!
نيمز محلقها هلل را ،هلل محتلم
هللهذ بحل ن محو قع ألخط ء محبشمماي ممر أتبم كمل ديمرد
هلل محلير ع م بايء مر كل ذمحكد هللمححلس هن ك أالَ اج عمىل
محلير بل محلير هو رج عىل محبرش.
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ثال اثا :داع هتل هت صتنيع إستقمي  ،أم أهنتا صتنيع
املخابرات األمريكي لتشتويه اإلستقم واملستلمي ،يف أخطتر
مواءه ضد اإلسقم والعرب عىل كل املستويات؟
 هللم ذ ق محت ؤسس ت مح لبحل محلينحلم كم ألزها هللغم هعر د عش؟
جامته هللب َّحلنت أنه ضل إلسالم؟
أقات ف لها أم َّ
 هل َّ إن رقحلق هن هي :أنه مححلس أال اج عىل محلير هللمحكمرمحلير اج عىل محبرش.
إن م تقوم به تلك جلامع ممر عنمف هللإنيهم  ،محمحلس ممر
إلسالم يشءد هللال جيوز نسبته إىل هذ محلير رنحلفد فم محغلو
هلل محتطاف هو محذي أدى هبذه جلامع إىل م هللصلت إمححله.
اب اعا :الدسائ الت كانا وما زالا ُلاك من اخلصوم ضتد
املسلمي ،واستخدام ضعاف النفوبد كل ذمحك كم ن محمه نصمحلا
هلل فا مر هذه ألال

هلل ألخط ءد هلل محصما بم خلم هلل محشمما

سنَّ ق ئب مر سنَر ا كونه لاي

محن س إىل يوم محقحل م .
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خامسا :نبوءات النب ﷺ؛ احلمث أخمرب محنبمي ﷺ أمتمه
ا

عر هذه ألاو ل بل ي ممر عصمماه إىل يموم محقحل مم د هللهمي
ببث ب حتذيا ت محلبؤمن

محص دق اتى يلزممو بم  ،ا

أهللق ت محفتر.
هللك ن محنبي ﷺ يز ّكي كل سلوك مر شمأنه محقنم ء عمىل
محفتر هلل محلس ئسد ب عتب نيه محو ًن مر إلنيش د ألمتهد عمىل نحمو
م م أثنممى ﷺ عممىل سممحللن رسممر بممر عممىل نبوءتممه أن ا
سحلصلح به ب فئت مر سلب .
محلهمما نيد محنمم س مجحل ً مم إىل رممق هلل محصممو  ،هلل مح مملل
هلل هلها إىل رص طك ستقحلا.
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 شهادة بابا الفاتيكان
 يوليو31 ترصحيات منصف لبابا الفاتيكان نُْشت األسد
:م يف العديد من الصحف األءنبي منها2016
: و اب اخلرب.النيوزوي
http://europe.newsweek.com/pope-its-not-rightequate-islam-violence-isis-485840

:التليجراف و اب اخلرب

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/31/pop
e-refuses-to-equate-islam-with-violence

:اإلندبندنا و اب اخلرب

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/po
pe-francis-isis-islam-violence-link-not-violentreligion-catholic-leader-comments-a7166656.html

:وكال ويرتز و اب اخلرب

http://www.reuters.com/article/us-pope-islamidUSKCN10B0YO
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 ترمج ترصحيات بابا الفاتيكانبابا الفاتيكان يرفض اخلل بي اإلسقم واإل هاب
مؤوا صحفي محب ب محف تحلك ن ع ِقلَ َّ
مؤخ ًا خالل عودته
مر نيالته بومحنل إىل نيهللم د هلل ت لحلق محه عمىل ام د ذبمح
قس فانيس م ِسر عىل يل تنظحلا د عشد نيفمض محب بم مسم هلل ة
إلسالم ب إلنيه  ،ق ًئال« :ن يص أن نرب اإلسقم بتالعنف
واإل هاب؛ فهاا خقف ابقيق ».
هللا س ِئ َل عر سبا عملم إشم نيته إىل إلسمالم كمل
ً
عبال إنيه ب ًّحلم يقموم بمه منتبمون إىل إلسمالمد
ماة يلير فحله
أج  ،ق ًئال« :ن ت ْسلم الديانات مجيعها متن وءتود مجاعتات
متطرف ت متشتتددة هبتتا ،ونحتتن الكاثوليتت .لتتدينا مثتتل هتتاه
اجلامعات كال.».

«إذا استوء األمر ابديث عن العنف اإلستقم  ،فيجت
أيضتتا ابتتديث عتتن العنتتف املستتيح ؛ فحيتتنام أطتتال الصتتحف
ا
اليومي اإليطالي  ،أءد الكثتري متن القصتل ستول أعتامل عنتف
ت ُْرتك  ،وم ْن يرتكبها مسيحيون كاثولي.».
هللأض ف ق ًئال أنه« :لدث م أئمت مستاءد ن ينشتدون
إن السقم».
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هللأد ن محب ب تنظحلا د عش إلنيه يب قم ًئال« :إهنتم ُيمثلتون
أنفسهم فق  ،ون عقة هلم باإلسقم».
هللأض م ف ق م ًئال « :إن التتدين لتتي
الدافع للعنف».

هتتو القتتوة املحرك ت

هللأكل محب ب أن مر أسب  ،نتش ني إلنيه  ،غحل  ،محقملهللة
هللطغحل ن َّدة هللغحل  ،مح ل مح الجتامعحل هللاام ن محشب  ،مر
فاص عبل اقحلقحل تنبر هلا احلم ة كايبم د هللتسم ءل«:كتم
تركنا متن الشتباب دون ةتدوة ،دون عمتل ،ستت ادهتوا إىل
املخد ات واملسكرات ،أو انضموا إىل مجاعات متطرف ؟»
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 شهادة منصف( :اإلرهاب ال دين له)
يقول د .نبيل لوةا بباوي لا عنوان «اإل هاب ن دين له»(:)1
إلنيه  ،محه غاض سحل

؛ ف محثونية محفانسحل محتمي ق ممت

عهل «س ن جست  )2(»Saint-Justق مت بقطع نيأس م ئ هللأنيب م
أمحف فانيس هللسجنت ثالثم آالف آخمايرد كم ن هملف مح نمف
إلنيه يب فانس هل ًف سحل سم ًّحل هللهمو ركماد هللكمذمحك ام د
غتحل ل ألم نيهللدمحمف هلليل عهمل محنبسم محمذي نيتكبتمه جمبوعم
ِ
ً
أهللال هللأخ ً .
رصبحل د ك ن ب ثل ذ غاض سحل
إنيه بحل ْ
هللكذمحك مم قكفتمه محواليم ت تحملة ألمايكحلم ضمل
ه هللشحلام هللن ج ز كي ب ستخل م محقنبل محنوهلليم ألهللل مماة
محت نييخ؛ مم أدى إىل مقتل  195أمحف ملين ي ب يند غم مئم ت
موه اتممى مححلمموم ك م ن محتحقحلممق أهممل ف
آلالف مممر شم َّ
سحل سحل د هللم تاتكبه مج ع مح نف إلنيه يب ألمحوي ربا ء

( )1إلنيه  ،صن ع غ إسالمحل د د .نبحلل محوق بب هلليد د ني محبب هللي محلنرشد سن 2002د ص.63
( )2محويس أنطو ن مححلون دي س ن جستد ق ئل عسكاي هللسمحل فانسمميد شم نيك ىف محثمونية
مهام از ،محمﭽم كوبحل محثمونيي
محفانسحل د هللمحل ىف  25أغسطس 1767مد هللك ن
ًّ
عنو ًّ
تطاف ر كا آنذ كد أع ِْلم 1794م مع بقحل سؤهللمح ب ل أال ث محللهللني.
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إيط مححل غاضه سحل د هللم نيتكبته مج ع مح نمف مححلهمودي
صممرب هللشمم تحلال عمم م 1982م مممر قتممل ئمم ت مممر
محفلسطحلنحل د هللم نيتكبته مج ع مح نف مححلهودي جن عم م
2002مد هللكممذمحك ج م زني محبش مماي ب م مج ع م ت مح نممف
محربهللتست نت هلل محك ثومححلك أيامحنل .
هللال نسمممتطحلع أي زمممم ن أهلل أي مكممم ن أن ننسممما
إلنيه  ،هللتصماف ت مج عم ت مح نمف إىل أي ديمر سمامهللي؛
ف محلي ن ت محسامهللي دي نم ت حمبم هللسمالمد هللمححلسمت دي نم ت
جم زني بشمماي د هللمحكمر محس سم محغمابحل هللخ صم أهللنيهللبم
هللأمايك يكحللون ببكحل مح ؛ ف ددهللن أن إلسالم هو سمؤهللل
عر تصماف ت مج ع ت مح نف إلسمالمي نيغما أن إلسمالم
حي ِّام هذه محترصف ت.
َ
هللإذ ك ن هذ

حل ني محصمححلحد فب حلم ني نفسمه ال بمل أن

نقول إن هن ك إنيه ًب مسحلح ًّحل ينسا إىل إلنجحلل ممثلام امل
جزنية محبرشي أهللكالهوم أمايك د هللأن هن ك إنيه ًبم
هللق ئع صرب هللش تحلالد هلل جن

هيود ًّي مسحلح ًّحل مثلام ال
ينسا إىل محتوني ةد هللأن هنم ك إنيه ًبم بوذ ًّيم ق ممت بمه مج عم

رقحلق محس محل

مححل ب ن؛ مثل أال
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محتسبا هلل وت ب و د

محكحلبحل ئحل محس م مكهلل ألنف ق طوكحلو.
هللمحكر رقحلق محتمي ي ِق ُّاهم كمل ع قمل أن الفمك ء محمذي
يطلقه محس س محغابحلون هلل ألمايك ن عىل إلسالم بأن إلنيه ،
صن ع إسالمحل د محه هملف سمحل

محككحلمع محملهللل إلسمالمحل

هلل مح ابحل د هللإال فلامذ مل يقومحو عر إلنيه  ،أيامحنل هلل جم زني
محبرشي ب

محربهللتست نت هلل محك ثومححلك إنه صمن ع مسمحلححل ؟ أهلل

ذ مل يقومحو عمر إلنيهم  ،محمذي امل

أهللكالهومم إنمه

إنيه  ،أمايكي صن ع مسحلححل ؟ هلل ذ مل يقومحو عر إلنيهم ،
محذي ال

صمرب هللشم تحلال إنمه إنيهم  ،صمن ع مسمحلححل

هيودي ؟ هلل ذ مل يقومحو عر إلنيه  ،محذي ال

جن إنمه

إنيه  ،صن ع هيودي ؟ هلل م ذ مل يقومحمو عمر إلنيهم  ،محمذي
مكهلل ألنف ق طوكحلو إنه إنيهم  ،صمن ع بوذيم ؟!
ال
إهن  -ا ًق  -سحل س محكحلل بمأكثا ممر مكحلم لد هللهمي رما،
بنهج عىل إلسالمد هللمححلت سلب ي قلون هذ نىد بمل
مححلتها يفحلقون مر سب هتاد هلل َيثوبون إىل نيشلها!!!
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 ترويع اآلمنني بني احنراف الفكر وكيد األعداء
إلسالم دعوة إىل إليامن هلل ألمر هلل محسالم هلل محت يش بم
محن س عىل ختالف أمحو هنا هللأعا قها هللأدي هنا هللثق ف هتا.
ضبت ان نية إلسالم ب أعط فه مجحلمع ثق فم ت
هللقل َّ
مح مل هللش وبهد هللع ش محن س ظل دهللمح إلسالم آمن ممر
محبطش هلل مح نف هلل محكهلليع هلل محتفاق مح نرصي .
فلقل ج ء دير إلسالم إنق ًذ محإلنس ن مر كمل أمحمو ن محظلما
هلل إلفس م دد هللج م ءت هل ي تممه حتقممق ألمممر محلفمماد هلل جتبممعد
ف إلسممالم يممأما أتب عممه أال يت اضممو بسمموء ألمممو ل محنمم س
هللأعا ضها هللدم ئهاد هللأن حي فظو علحله د ف ؤمر مر أمنه محنم س
عىل دم ئها هللأمو هلاد هلل سلا مر سلا محن س مر محس نه هلليله.
هللج ل إلسالم مقحل َس خل يم محإلنسم ن عنمل ا ت م ىل
عط َءه مر خل جتب ه هللأم ن محنم س ممر هد قم ل محنبمي
خريه ويؤمن طه»(.)1
ﷺ« :خريكم من يرء
ُ
بل إن ألمر

إلسالم ممتمل يشمبل جو نما ألخمالق

( )1صممححلح :أخاجممه محكمممذي سممننهد كت م  :،محفممترد ()528/4د اممليث نيقمما
()2263د هللألل مسنلهد مسنل كثاير مر محصح ب د مسنل أبى هايماةد امليث
نيقا ()8812د هللصححه ألمحب ين صححلح سنر محكمذي.
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محنهي
هلل مالت؛ فقل ج ءت آي ت محقاآن محكايا رصحي
عر محغحلب هلل محنبحلب هللسوء محظر هلل محكِ ْرب هلل محت يل هلل محغمش ..إىل
آخا ذمحك مر ألخمالق محسمحلئ د هللكمل همذ محتحقحلمق ألممر
ألخالقي جمتبع سلب .
هللدع إلسالم إىل تأم محن س طاقم هتا هللمسم جلها
هللأسممو قهاد اتممى ال يت َّاضممو ألذىد بممل أهللجمما اقو ًق م
محلجلوس محطاق ت.
هلل ألمممر محممذي يمملعو إمححلممه إلسممالم محممحلس محلبسمملب
تن َلتم
هللالهاد بل هلما هللمحغم هاد قم ل محنبمي ﷺ« :أن م ْ
ُمعاهدا ا ،أو انْتقص ُه ،أ ْو كلف ُه ف ْو طاةته ،أ ْو أخا منْ ُه ش ْيواا بغ ْري
يج ُه ي ْوم التْقيام »(.)1
طي ن ْف ٍ  ،فأنا سج ُ
هللمحقل أما محقاآن ب مح لل مع غ سلب اتى َهلل ْ
إن كم ن
بحلنن هللبحلمنها بغمض َهلل َعمل هللةد قم ل ت م ىل﴿ :ﲘﲙﲚ
ﲟ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ
ﲠ
ﲛﲜﲝ ﲞ
ﲯﲱ ﲲ ﲳﲴ
ﲬﲮ ﲰ
ﲭ
ﲧﲩ ﲪ ﲫ
ﲨ
ﲦ
ﲵ﴾ [ ئلة.]8 :

) (1أخاجه أبو د هللد سننهد كت  :،خلا ج هلل إلم نية هلل محفىءد ب  :،ت ش أهل محذم
إذ ختلفو ب محتج ني تد ()107/3د امليث نيقما ()3052د هللصمححه ألمحبم ين
ت لحلقه عىل محسنر.
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هذ م يغاسه إلسالم مر فكا يقموم عمىل مح ل محم هلل محالم د
هللمر سلوكحل ت لحللة تقوم عىل خللق مح ظحلا.
محكر جتبع ال َي ْس َلا مر أشمقحل ء ينحافمون عمر رص ط
حي ِلثون ضطا ب ت هللأذى هللإفسم ًد
ا ستقحلاد هللمثل هؤالء ْ
ألنيضد هللها أال شخص :
 إمتتا شتتخل أصتتابه خلتتل يف فكتتره متتن ختتقل بعتتض
التيا ات املتشددة الت ترى يف التشدد بطول وةرب إىل اهلل تعاىل:
هللهؤالء هلل جهها نيسول ا ﷺ ا بلغه أن شب ًب غ محو
م ،مح َّل ْحل َ
عب دهتاد ف َق َل َأ َالهاَ « :أ َّم َأنَم َفمإِ ِّين أ َص ِّ
مل َأ َبملً »د
آخاَ « :أ َن َأصموم محملَّ ْه َا َهللال أ ْفطِما»َ .هلل َقم َل َ
َهلل َق َل َ
آخماَ « :أنَم
َمز َّهللج َأ َبملً »َ .ف َجم َء َنيسمول ا ﷺ إِ َمحم ْحل ِه ْا
َأ ْعت َِزل محن َِّس َء َفال َأت َ
َف َق َل« :أ ْنت ُْم الاين ُة ْلت ُْم كتاا وكتاا؟! أمتا واهلل إين أل ْخشتاك ُْم
للته وأتْقاك ُْم ل ُه ،لكن أ ُصو ُم و ُأ ْفط ُر و ُأصتيل وأ ْ ُةتدُ وأتتنو ُج
النساء ،فم ْن غ ع ْن ُسنت فل ْي من »(.)1

( )1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،محنك اد ب  :،محكغحلا محنك اد اليث نيقا
()5063د هللمسلا صححلحهد كت  :،محنك اد بم  ،سمتحب  ،محنكم ا مر ت قمت
نفسه إمححلهد اليث نيقا (.)1401
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 وإما شخل باع نفسه ألعداء الوطن والدين ووافق أن
يستخدموه يف األعامل اإلءرامي :
هللهؤالء هلل جهها إلسالم هللهللضع هلا رملهللد محا دعم ممر
خالل ال را بم د قم ل ت م ىل ﴿ :ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ

ﲂﲄﲅﲆ
ﲃ
ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ

ﲈﲊﲋﲌﲍﲎ﴾ [ ئلة.]33 :
ﲉ
ﲇ

هلل رليث محنبويد ق ل ﷺ« :مث ُل التتْقائم عتىل ُستدُ ود
تو ٍم ْاستته ُموا عتىل ستفين ٍ فأصتاب
اهلل وا ْلواة فيهتا كمثتل ة ْ
ب ْع ُض ُه ْم أ ْعقها وب ْع ُض ُه ْم أ ْسفلها .فكان التاين يف أ ْستفلها إذا
ْاستق ْوا م ْن التْتامء مروا عىل م ْن ف ْوة ُه ْم ،فقا ُلوا :ل ْو أنا خر ْةنا يف
ُوه ْم وما أ ا ُدوا هلكُوا
رتك ُ
نصيبنا خ ْر اةا ومل ْ ن ُْؤذ م ْن ف ْوةنا .فإ ْن ي ْ ُ
مجي اعا ،وإ ْن أخ ُاوا عىل أ ْيدهي ْم نج ْوا ونج ْوا مجي اعا»(.)1
محلها ني َّد محن س مجحل ً م إىل رمق هلل محصمو  ،هلل هملها إىل
رص طك ستقحلا.
( ) 1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،محرشك د ب  :،هل يقا
فحلهد اليث نيقا (.)2493

محقسب هلل السمته م
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 الرصاصة الذكية؟!

محو من ِ ْحت فاص تسبق خلحل لد محو أعطحلت نيص صم ذكحلم
ق تل ال صطئ هللفد هللس ِبح محك أن تطلقه بشمماط أن حتملد
مصلني محرش هلل محفسم د

جتبمعد فمإذ أطلقتهم علحلمه نتهمى

محشما هللذها محفس دد هللهنم سممتصبح شمكل

حتليمل ممر

محذي يتوفا فحله هذ محرشطد هلليكون أس س كل

هللبالءد فمإذ

قنحلت علحله هبذه محاص ص محذكحل نتهى محرش مر جتبع.
هللنلهللني عىل نامذج جتبع بم اث عمر تلمك محشخصمحل
ْس َت ِح َّق هلذه محاص ص د هلل محتي َت َو َّفا فحله محشماط هلل سمتجبع

فحله محرش هلل محفس د.

 هل هو رئيس البالد؟!
هلل محو قع ي ِّ
كذ ،ذمحك الختحلم نيد محقمل تما قتمل محسم د ت
فخرسن هلل ستب ن محنم جهلنم هللل قتنم محتمي نيتكبن هم ب سما
محليرد هللم أصلحن دنحل ن بقتلهد هللال أقبن دينن ببوتهد بل ك ن
مح كممس و ًمم د فقممل خس ممان ببوتممه عبقايم سحل سممحل َفم َّ
مذة؛

فلنذها إىل غ ه.
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 هل هم أعضاء جملس الشعب؟!
رشعون محلش ا ثا خيونون تشماي هاد فحلكونمون
محذير ي ِّ

أهللل مر خيكق هللهيلم محترشيعد محكنن ال نحت ج إىل قتلها؛ ألنه
بأيلين أن نغ ّ هاد هللنحر مسمؤهللمحون عمر هللجمودها همذه
محسلط د فنحر محذير نتخبن هاد هللكا تغ َّ هذ جلسد كما

هلا هو هود هلل محفس د
مر نو  ،ذهبو هللكا مر نو  ،ج ءهلل د هلل ُّ
هو هود إن قتلها قا ني غ ص ئا؛ فلنذها إىل غ ها.
 هل هم أهل العلم والدعوة؟!
محذير يقومحمون مم ال يف لموند فبسمببها سمقطت ألسموة
هلل محقلهللةد هللمحكر يظها مر ا هلا أهنا مغلوبون عىل أماهاد أنييمل
هبا م ها فحلهد إهنا مس ك د بل إن كث ً منها ال جيل مم يكفحلمهد
فلنتحول إىل غ ها.
بل ب نها يستحق محزك ة هلل محصلق ؛ إذن
َّ
 هل هم رجال األعمال وأصحاب الثروات؟!
فها حتكاهللند محذير يت جاهللن بأزم ت محنم سد هللمحكمر
يظها مر محو قع أن محسحلئ منها ستثن ءد هللإال فبمر أيمر تمأ
مصمماد أنسمحلت أن محقصمما
أمو ل محزك ة محتي تلعا خل
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مح حلني هللج م محق هاةد هللممربة حمبمل عم،د هللمصمما خلم د
هللمستشفحل ت جلب حل محرشعحل هللجل ن محزكم ة م ممر صملق ت
مول عممنها هللنممذها إىل غ م ها ..هللغ م ها..
هممؤالءد فلنتحم َّ
هللغ ها؛ فلر ينطبق علحلها محشماط محذي شكطن هد هللهكمذ
كلام قصلت حي ممر ئمح جتبمع هللجملت فحلهم ممر
محشما م يلف ك إىل إد نته د محكر م تلبث أن لل هب مر خل
م ينفي عنه ستحق ق محاص ص .
هللمح ل ب ل هذ محتطو ف محو سع برش ئح جتبع يتأكل يل
هللمحك أن خللل أص بن مجحل ً  .كلن خمطئون ف سلهللن بوجمه مم د
هلل محاص ص مححلست ًّ
االد فال يبكر أن نقتل ش ًب بأكبله!!
ج ءتني هذه محفكاة ا تمل َّبات امليث محشمف ع د هللأن
ا ت ىل أعطى كل نبي دعوة مستج ب فت َّجل كل نبي دعوتمهد
هللك نت محلعوة ببث ب نيص ص ذكحل ق تلم ال تممخطئ هلملفد
هللأطلقه سحللن نوا علحله محسالم هلل ألنبحل ء مر ب مله إال نيسمول
ِ
تقض محاص ص عىل محشماد هللك ن مح الج محنم جع
ا د هللمل
فحلام تب ه سحللن نيسول ا  يلعو بحكب هللبص ة ..يقنمع ..
يايب  ..ينفع محن س  ..يس مح هللي فو هلليغفا ..يملفع بم محتي همي
مول محشمما إىل خم د دهللن ا جم إىل محاص صم
أاسممرد فحلتحم َّ
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محذكحل محق تل د قم ل ت م ىل﴿ :ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ

ﲇﲈﲉﲊﲋ﴾ [فصلت.]34 :
هللمحن

سحللن نيسول ا  أسوة هللقلهللة.

هللهممذه محاص ص م ينبغممى أن نطلقه م عممىل محش مما محممذي
بل خلن  ..هللعىل سلوكحل تن محسلبحل د قبمل أن نفكما إطالقهم
عىل آلخاير.
دني محق ئل:
هللا ُّ
«مت تلتم للناب عي ابا دد هلم
أكثر»
عيتتو ابا ،ولكتتن الاي فيُ .

 تــدبَّـــر:

كحلف ت ِ
طفئ محن ني ب محن ني؟!
هللكحلف يقبل أن يكون ال شكل بك نيث ؟!!!

إن محفكمما إلصممالاي سمنَّ نيسممول ا  أسمموة
محتغحل بحا هللإقن ؛ ف إلكا ه عىل إليمامن ال يصمنع إلنسم ن
ؤمرد هلل إلكا ه عمىل محفنمحلل ال يصمنع إلنسم ن محف ضملد
هللإنام إلقن  ..هلل محكبحل  ..هلل ألسوة هلل محقلهللة.
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ملاذا كل هذا العداء ضد املسلمني؟
بعد أن تأكدت ابقيق لدى كل منصف ،سقيق أن الدين
بري ٌء من هتم اإل هاب ،وأن اإل هاب صناع سياسي إلدا ة
مصال من صنعوه؛ فإن السؤال املحو ي هنا هتو :ملتاذا كتل
هاا العداء ضد املسلمي؟
 واجلواب :إن العداء ضتد املستلمي لته أستباب واضتح
ألهل العلم والبصرية ،من أمهها األسباب انتي :
 )1الثروة البشرية املتصاعدة يف الكثرة
 فبر ب م يزيل عر ست ملحل ني ت مر محبشمما عمىل هللجمه
ألنيضد ين هز ت ل د سلب ملحل ًني هللنصف لحلم ني؛ أي
او يل نيبع سك ن محكاة ألنيضحل .
 مححلس هذ فقطد فهذ محابمع يتبتمع بنسمب خصموب ع مححلم
هللنسب تو محل ماتف م عىل عكمس كثم ممر جتب م ت
مسمتبا نسمب و مححلمل م ممم
قص
محغابحل محتي ت ين تن ً
ً
ياشح نسب سلب إىل سك ن مح مل محلزي دة ب ِّطا د.
 هللال شك أن هذ يث قلمق خلصموم محا صملير محإلسمالم
جتب م ت محغابحلم د
خصوص
هللااك لِّ إلسالميد
ً
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أسمملب
ممم يمملعوها إىل إطممالق َصم ْحلح ت محتحممذيا مممر ْ
أهللنيهللب هلل محغا،د كام تأسلا محرشق مر قبلد إش ع محفوبحلم
( محفز ) مر إلسالم !!! هللمنع رج  ،هلل آذن ..إمحخ.
 )2العمالق الساكن
 هذه ألعل د هل ئل ال تسكر طا ًف ب حللً مر ألنيضد هللال
ت حلش مب ثاة جم َّزأة متقط م ألهللصم لد هللإنمام تتجم هللني
منطق محقلا هلل اكز منه د بام هلذه نطق ممر أمهحلم ممر
خمتلف محنو اي؛ فهي عبالق ن ئا.
 هللأخطا م ألما أن يستحلقظ هذ م نيد مح بمالق َفمحل َل ْبلِا
هلليتوال عىل منهب َج َّابه ممر قبملد
أطا فه هللينا إمححله شت ته
َّ
هللدير س د به مح مل م ا محتزمه م قاهلل ًن عليلة.
 هللعىل عكس رنم نية لنحلم محغابحلم محتمي ق ممت عمىل
مت
أنق ض محليرد فإن هنن هذ نيدد زمر مح ِ َّزةد قل بن ِ َحل ْ
عىل قو عل محلير هللعلحلهم تأسسمت هللمنهم نطلقمت هللإىل
ماج حلته ستنلت.
حاك
 ب ب نية أخاىد فإن ت مححلا هذ محلير ك نت محوقود ِّ
قليامد هللينتظا أن تكون كذمحك
محق طاة رن نية إلسالمحل
ً
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ألي صمحوة هللهننم ق دمم د هللهمذ همو عم مم خيشم ه
خلصومد هللهلذ حياصون عىل رحللومح بحلنن هللب ماج حلتن
رقحلقحل أشل راص هللبشتى محوس ئل.
 )3االستعصاء على العَلْمنة وال َعوْملة مبفهومهما السليب
 محقل هزمت مح َ لامنحل محلير محغا ،اتى أدخلتمه أزمم دفلا َي ل إليامن بوجود خ محق هلذ محكمون ممل ِّبا محمه يتجم هللز
نسب  %15ممر ألهللنيهللبحلم د هلل محمذير يمذهبون إىل محكنحلسم
نسب ن دنية مر همؤالءد هلل محكنحلسم لتمذهبا بوسم ئل شمتىد
مححلس مقلمته امنيس ت محت ُّبلي ب محرضمهللنيةد هللمح مل ممر
أباز هذه محوس ئل هللأالثه هي فتح أبو هب هللممنح مو فقتهم
فماهلل د محكنم ئس تا جمعد
عىل زهلل ج محشو ذد هللمع ذمحمك َّ
اتى محقل تنبأت ب ض محلني س ت بزي دة علد سلب عمىل
علد سحلححل لتزم دين ًّحل إنجلك ب ل سنو ت.
 أم مح مل إلسالميد فإن مح َ ْلامنحل محتمي جلبهم السمت امنيمحغايب نيك به إىل محشماق إلسالمي مل ْحتاز تقملُّ ًم ي ْ
مذ َكاد
بل ز دت حتلي هت هلمذ محملير  -إلسمالم محمذي أني دت أن
ت ْز ِهممق نيهللاممه كممام ف لممت ب سمحلححل محغمما - ،صممبو ًد
هللاحلوي فتن مت محصحوة هلل تسع ل إلسالمي.
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هذه إمج ًال أباز دهلل فع مح ل ء محإلسالم هلل َّمحك ُّبه محه.
 اعرتاف ي
حيم
توكحللً سبق ذكماهد نمونيد هنم بم محنه كال ًمم رص ً
()1
ِنَ ِّظمماي السممك تحلجحل ألمايكحلمم مم رصة :فوكوي ممم
هللهنتِنْجتِون()2؛ إذ يقوالن:
ْ
« إلسالم هو رن نية محائحلسمحل محواحلملة مح م مل محتمي
يبكر جلل ل بأن محلهي ب ض ش كل ألس سمحل ممع رل ثم
ألمايكحل سمحلطاة محسحل سم محلهللمححلم د ف مح م مل إلسمالمي
خيتلف عر غ ه ممر رنم ني ت هللجمه هلل امل مهماد فهمو
هللاله قل َهلل َّمحل تكا ًني خالل ألعو م ألخ ة ااك ت أصومححل
مهب تافضد مححلس محسحل س ت محغابحلم فحسماد هللإنمام بملأ
ألكثا أس سحل محلحل ث  :محلهللمح مح لامنحل نفسه »(.)3

( )1فا نسحلس فوكو ي م د ع مل هللفحللسوفد هلل قتص دى سحل سىد هللأست ذ جم م ى أمايكمىد
هللمحل ىف  27أكتوبا 1952مد ىف هللالي شحلك غو ألمايكحل د مر مؤمحف ته« :هن ي محتم نييخ
هلل إلنس ن ألخ »د «أصول محنظ م محسحل سى».
ً
( )2ص مويل هنتنجتون ع مل هللسحل سى أمايكىد عبل أست ذ ىف ج م ه نيفم نيدد هللمحمل ىف
 18أبايل 1927م ىف ملين نحلويونيكد هللتوىف ىف  24ديسبرب 2008م.
( )3ني جممع :دني سم ت فوكوي م م هللهنتنجتممون ىف مح مملد محسممنوى مممر جملم محنحلوزهلليممك
ألمايكحل د ديسبرب 2001مد فرب يا 2002م.

ذ
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املبحث الثالث

الــوتســطـيـة
 ملاذا الوسطي ؟! وملاذا ابتديث عتن الوستطي يف هتاا
السيا القه ؟
م لوم أن إلسالم دير محوسطحل هلل مححلسما هللنيفمع رماجد
هللنبذ محغلو هلل محتطاف هلل إلنيه  ،هلل محتكف د هللكل م خاج عمر
محتوسط هلل مححلرس فلحلس مر إلسالم يشءد بمل همو منم قض
رقحلق إلسالم هللخ نيج عر منهجه ركحلا.
ف ألم إلسالمحل خ أم أ ْخ ِا َجت محلن س؛ ق ئب ب مح للد
آماة ب اهللفد ن هحل عر نكاد جم نب محلغلمود هللقمل سمتحقت
محصل نية جتبع إلنسم ين؛ ز يم هللخصم ئهد أمههم عمىل
إلطالق :أهن ألم محوسطد فبوسطحلته ستحقت خل ي .
هللتأ أمهحل رمليث عمر محوسمطحل آلن؛ ألن سملب
مححلوم  -هللها يو جهون مشكالت رن نية هللحتلي ت مح صمما
م اك محبق ء  -ال يو جهمون ذمحمك كلمه هللهما عمىل ممنهب
هلل الد بل هن ك ل هم ت نشمأت ب حلملً عمر منهب محوسمط
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محذي نيتن ه ا محنم د قم ل ت م ىل﴿ :ﱪﱫﱬﱭ
ﱶ ﱸﱹﱺ
ﱷ
ﱮ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ
ﱯ

ﱻ ﱼ﴾ [ ألن م.]153 :

فكممل نحمما ف عممر هممذ ممنهب محوسممط يو ِّمحممل محف ْا َق م
هلل محتن اا هلل محتشم ُّتتد هللتصمبح ألمم فايسم سم ئغ محععمل ء
هلل خلصومد هللبحسبن أن نسأل أنفسن :
كحلف سقطت محقلس؟!
هللكحلف سقطت بغل د؟!
هللكحلف سقطت مر قبل بالد ألنلمحس؟!
هللكحلف ز ِني َعت محفتر أنيض إلسالم؟!
هللكحلف أصبح ا محنم آلن م ظما محبلمل ن إلسمالمحل د
مؤس ًف هللمؤ ً د بل مأس هلل ًّي ؟!
والسؤال املستحق هنا:
مزق َهلل ْالة سلب ؟!
مر َّ
هللمر أش ل بالدها ااي ًق ت ْس َفك فحله محلم ء مححلل هن ني؟!
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هللمر محذي ج لها أسفل دنيج ت محسلا رن نيي؟!
سيقولون :األعداء واملؤامرة !!!
ولكن :م ذ يصنع ألعمل ء كلهما محمو كم ن سملبون
و سك هلل حت د؟!
م ذ تف ل جاثوم اض إذ ك نت من ع جلسا قوي ؟!
هللإذ كمم ن كلنمم يممتكلا عممر محوامملة إلسممالمحل د فبممر
تفاقون إذن؟!
ِّ
هللإذ ك ن كلن َيلَّ عي محوسطحل د فبر محغالة إذن؟!
جتبمعد كالمهم

ا محم

 شكل أنن أمم م تحلم نيير
صل م مع آلخا:
 التيا األول :تحل ني محتفمايط محملير هللثو بتمهد هلل محتهم هللنبحقمموق محمملير هللهلل جب تممهد هلل تبم هلمموىد
هللإيث ني محشهو ت.
 والتيا الثاين :تحل ني محغلو هلل محتشلد محن شئ عر سموء فهم ٍارقحلق م محمملير هللمق صمملهد أهلل هممو َني ُّد ف ممل
نفسمي من د محتحل ني النحالل هلل محتفايط.
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 والسؤال املحو ي هنا:
مر محذي ي حلل ألم محوسمط إىل محصمل نية هلليب مث فحلهم
رحل ة هلل محاهللا؟
هل خلصوم ها محذير سحلف لون هذ ؟!
إن خلصا محر يس ى إال ص ره؛ اتى محو ك ن ذمحمك فحلمه
ذمحكد هللهو م يصمنع آلن بنم

هالكن ؛ فإنه محر يلخا هللس ً
هللبأهللط نن د مر تفكحلك هللهتجم هللدمم ني هللخما ،د هلليقمع كمل
ذمحك حتت سا ز ئف من ِّللد هو :محابحلع مح ايبد هللم همو إال
خلا  ،مح ايبد هللحتت سا :راي د هللم هي إال محفوىض.

إن الاي يعيد األم الوس  -بحق  -هو عودة األمت
إىل هتتدي هبتتا طائعت د هممذ هلمملي محممذي يتبثممل

محفهمما

محصححلح محلقماآن هلل محسمن د هللذمحمك بمأن تمتخىل عمر سملبحل هت
ك كب محتي ص نيت أخطما علحلنم ممر أعمل ئن د هللأن تسم ى
محتممؤدي دهللنيه م د هللهممذ ال يتحقممق هلل قممع ألم م إال بثالث م
قا ني ت مهب :
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 قا ني علبي حيلد م ذ ينبغي أن نف ل؟ هللكحلف نف ل؟ -هللقا ني سحل

سحل دي يبكِّر محلقا ني مح لبي.

 هللقا ني قتص دي ينع كل محقا ني ت مح لبحلم هلل محسحل سمحلموقع إمك نحل محتنفحلذ هلل محتف حلل.
هلليو كمما ذمحممك أن نممتخىل عممر قممحلا هلمملم هلل ألخممالق
محسلبحل د هللنتحىل بقحلا رن نية هلل إليامند فإن مح ظب ال تتمأتى
مر فا غ! إن مح ظ ئا ك ْفؤه مح ظامء.
أم ْ
أن تافع كل مج ع هللكل فاق ني ي خلالف هلل محت صما
هللنتبمم دل الهت ممم تد هلليتحممول ختالفنمم إىل تنمم ز هللرص
هللعل ءد فهذ أما ين ِْذني بك نيث أخطا مم نحر فحله.
هلل إلنس ن مح قمل ال يسمتطحلع أن يقمف حم يملً إز ء همذ
محو قممع مما محت ممحلس ألاو محنمم د هللال يسممتطحلع أن يتج هممل
مسؤهللمححلته ل ه نفسه هللل ه هللطنه هللأمتهد فإن عظب مح ِمل رمق
هللعا محمبالءد َّأال يمذهلل،
هلل ثقف محاشحلل إذ م ش محفس د َّ
تحل ني محفس دد هللإنام يقف موقف محب اشمل محن صمح ألمتمه
(ف محلير محنصحلح )د هللخ ص أن محلير إلسالمي مححلموم بم ت

يو جه حتلي ت كبم ة هللهجمامت
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سم عمىل مب دئمه؛ احلمث

زهللني هللهبت نًم د ممر ذمحمك :هللصمف
تلصق به محتها هلل محشبه ت ً
إلسممالم بأنممه ديممر مح نممف هلل إلنيهم ،د هللأنممه يكمملِّ ني محسمملا
هلل ألمر محلهللمححل ؛ محذمحك هللجما بحلم ن رقم ئق و جهم همذه
وج ت مح تحل مر صن ع محزيف؛ هلل و جه مح نمف هلل محغلمو
هلل إلنيه  ،هلل محتكف

هلل قع سلب .

هللي اض هذ بحث اقحلق محوسمطحل
هلل محسممن محنبويم د هللبحلم ن اقحلقم محوسممطحل

منهب محقماآين
مح قحلمملةد هلل

محتشمممايعد هلل ألخممالق هلل محسمملوكد هلل الخممتالفد هلل
محت مل مع آلخا.
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متهيــــد

محوسطحل

مفهـــوم الوتسطيـــة

محلغ تاجع إىل م ٍن ثالث :

األول :م نى خل يم هلل مح ملل؛ فم مح ا ،ك نمت تصمف
إلنس ن محف ضل نسبه بأنمه ممر أهللسمط قوممه()1د أي :ممر
خحل نيها هللأفنلها.
الثاين :م نى العتل ل هلل محتو زن كل ألمونيد ق ل محا غما
مفاد ته :محوسط « :محقصل صون عر إلفا ط هلل محتفايط»(.)2
محتوسط ب طا محشميءد أي محوقمو
الثالث :م نى
ُّ
محتوسط ب أماير.
منتصفهد أهلل
ُّ

ه م يلل علحله محفظ محوسط هو العتل لد ق ل بمر
هلل َأ َخ ُّ
ف نيس(« :هللسط) محو هلل هلل محس هلل محط ء :بن ء صححلح يلل عمىل
مح َ لْ ل .هللأعلل محّشء :أهللسطه هللهللسطه»(.)3
( )1محس ن مح ا ( :،هلل س ط ).
( )2فاد ت غايا محقاآند محا غا ألصفه يند حتقحلق :صفو ن علن ن محل هللديد د ني
محقلاد ب هللتد هلل محل ني محش محل د دمشقد ط1د 1412همد ص.869
( )3مقم يحلس محلغم د بممر فم نيسد حتقحلممق :عبممل محسممالم هم نيهللند د ني محفكمماد بم هللتد
1399هم1979/مد ( )108/6م دة( :هلل س ط).
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وءاءت مشتقات كلمت الوستطي يف القترآن الكتريم يف
مخس مواطن:
 .1قومحممممه ت مممم ىل﴿ :ﱚﱛﱜﱝﱞ
ﱥ﴾ [ محبقممممماة:
ﱦ
ﱟﱠﱡﱢﱣﱤ

]143د أي :ج لن كا أعلل محن س هللأخ ها(.)1

 .2قومحممه ت مم ىل﴿ :ﱁﱂﱃﱄﱅ﴾
[ محبقاة]238 :د بب نى :أهللسط محصلو ت ًّ
حمال هللمقل ًني (.)2
 .3قومحه ت م ىل﴿ :ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ

ﲞ ﲟ﴾ [ ئلة]89 :د بب نى :أعلمحه؛ أي أهللسطه
محقلني هلل جلنس(.)3

 .4قومحه ت ىل﴿ :ﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾ [ محقلما]28 :د

( )1ج مع محبحل ن تأهلليل محقاآند أبمو ج فما محطمربيد حتقحلمق :ألمل حمبمل شم كاد مؤسسم
محاس مح د ب هللتد ط1د 1420هم2000/مد ( .)142/3تفس محقاآن مح ظحلاد بر كثم د
حتقحلق :س مي بر حمبل سمالم د د ني طحلبم محلنشمما هلل محتوزيمعد ط2د 1420همم1999/مد
( .)454/1ز د س علا محتفسم د أبمو محفماج بمر جلموزيد حتقحلمق :عبمل محماز ق
هليد د ني محكت  ،مح ابىد ب هللتد ط1د 1422همد (.)119/1
علا محتفس د أبو محفاج بر جلوزيد ماجع س بقد (.)215/1
( )2ز د س
( )3ج مع محبحل ن تأهلليل محقاآند أبو ج فا محطربيد ماجع س بقد (.)531/10
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أي :أعلهلا هللأعقلها هللأفنلها(.)1
 .5قومحمممه ت ممم ىل﴿ :ﲮﲯﲰ﴾ [ مح ديممم ت]5 :د
هللم ن ه هن  :محتوسط ك ن(.)2

هللب محنظا إىل هذه ين محو نيدة فهوم محوسطحل محقماآن
محكايا نجله هللثحلق محصل بم فهوم محلغموي هلم ؛ احلمث إن
نمى محشمماعي محلوسمطحل د
ين محلغوي مجحل ه تصما
كون ت دالمححل محلب نى محرشعي
هلليبكر عتب ني ين محلغوي م ِّ
محقاآيند محذي ي ني جمبوعه :خل ي هلل العتمل ل هلل محتمو زن
كل ألموني؛ فال إفا ط هللال تفايط.
محسن محنبوي بلالمح تو فق و ًم م ن ه
هللتأتى محوسطحل
فرس محنبمي 
محقاآن محكاياد هللهو مح لل هلل خل ي د احلث َّ
محوسطحل ب مح للد عر أيب س حلل خللنيي ق لَ :قم َل َنيسمول ا
اء بنُوحٍ ي ْوم التْقيام »د َفحل َق ل َمحهَ :ه ْل َب َّل ْغ َت؟ َف َحلقمول:
ُ « :جي ُ
( )1ج مع محبحل ن تأهلليل محقاآند أبو ج فا محطربيد ماجع س بقد ( .)550/23جل مع
ألاك م محقاآند محقاطبميد حتقحلمق :ألمل محمربدهللين هللإبما هحلا أطفمحلشد د ني محكتما
رصي د محق هاةد ط2د 1384هم1964/مد (.)244/18
( )2ج مع محبحل ن تأهلليل محقاآند أبو ج فا محطربيد ماجع س بقد ( .)564/24جل مع
ألاك م محقاآند محقاطبيد ماجع س بقد (.)160/20
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َن َ ْا َي َني َِّ .،فت ْس َأل أ َّمتهَ :ه ْل َب َّل َغك ْا؟ َف َحلقومح َ
ونَ :م َج َءنَم ِمم ْر
ِ
ما
نَذ ٍياَ .ف َحلقولَ :م ْر شهود َك؟ َف َحلقول :حم َ َّبلَ َهللأ َّمتمهد َفحل َجم ء بِك ْ
َفت َْش َهل َ
ما َأ َنيسمول ا ﴿ :ﱚﱛﱜ
هللند ث َّا َق َ
ﱝ﴾ [ محبقماة]143 :د قم ل « :ا
عتدن»د ﴿ﱞﱟﱠﱡ

ﱢﱣﱤﱥ﴾ [ محبقاة.)1( »]143 :

اخلـــالصـــة:

أن مصممطلح محوسممطحل إلسممالمحل ي ْق َصممل بممه :خل يمم
هلل العتل ل هلل محتو زن جمو نا إلسالم هللترشي ته ك ف د بححلمث
تنتفي عنه كل مظ ها محغلو هلل محتشلد هلل إلفا ط أهلل محتفايط.

( )1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،العتص م ب محكت  ،هلل محسن د بم  :،قومحمه ت م ىل
﴿ﱚﱛﱜﱝ﴾ [ محبقاة]143 :د هللم أما محنبمي بلمزهللم جلامعم
هللها أهل مح لاد ()107/9د نيقا (.)7349
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مظاهر الوتسطية اإلتسقالمية

مَّم ك نت محوسطحل هي محسمب محث بتم هلل مح المم َب ِّحلمزة
محبن ء إلسالم ْح َكاد فإهن تظها بوضموا كمل بم  ،ممر
أبو به :العتق دد هلل محتشمايعد هلل مح ب دةد هلل محشه دةد هلل ركاد
هلل ألما ب اهللف هلل محنهي عمر نكماد هلل ألخمالق هلل ملم د
هللمط محا محنفس هللشهو هت د فهي هللسطحل ج م .
محقل نطب ت رن نية إلسالمحل ب محوسطحل كمل محقمحلا
هلل ثل هلل ي هلل ألصولد هللهي إنام بلغمت همذ قم م ألهنم
بنفحله محغلو محظ مل هلل محتطاف محب طل قل م َّثلت محفطاة إلنس نحل
بس طته هللعبقه هللصلق ت ب ه عر فطماة ا محتمي فطما
محنمممم س علحلهمممم د ﴿ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ﴾
[ محبقاة]138 :د هللقل أني د ا  أن تكون محوسمطحل همي صمبغ
أمم إلسممالم هللأخممه سممامت هممذ محممليرد قم ل ا ت م ىل:
﴿ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

ﱥ﴾ [ محبقاة]143 :د إهن رق ب بم طل د
ﱦ
ﱣﱤ
تطماف د هللفمحلام يم ،بحلم ن
هلل مح لل ب ظ ْلب د هلل العتل ل ب
ُّ
بأها مظ ها محوسطحل :
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أوالً :مظاهر الوسطية يف هدْي القرآن الكريم
من أهم مظاهر الوسطي يف القرآن الكريم ما يأيت:
ا
أون :هنحلمممه  عمممر محغلمممو

ركممما بممم

محنممم سد

احلث أما ب مح للد هلل محظلا خمالف مح مللد هللهمو محلمل
إىل أاممل محطمماف عممىل اس م  ،آلخمماد ق م ل ت م ىل:
﴿ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯﲰﲱﲲ
ﲼ ﲾ ﲿ ﳀﳁ
ﲶ ﲸﲹﲺﲻ ﲽ
ﲷ
ﲳﲴﲵ

ﳂ﴾[ محنس ء]58 :د هللقومحه تب نيك هللت ىل﴿ :ﲘﲙ
ﲟﲡﲢ
ﲠ
ﲚﲛﲜ ﲝ ﲞ

ﲬﲮ ﲰ
ﲯ
ﲭ
ﲧﲩ ﲪﲫ
ﲨ
ﲣﲤﲥ ﲦ

ﲱﲲﲳﲴﲵ﴾ [ ئلة.]8 :

هلل آليت ن دمححلل عىل أما ا تب نيك هللت ىل ب تب م مر شأنه
حتقحلق خ ي هذه ألم ؛ فمأماها أن حيكبمو ب مح ملل؛ محمحلس
فقط

اكا ب نها عىل ب ضد بمل اتمى اكبهما ممع
ركما ممع ألعمل ء ممر مظم ها همذه

أعل ئهاد ف مح ملل
ه ا  هب هذه ألم .
خل ي محتي َخ َّ
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ثان ايا :هنحله  عر محغلو دع ئه()1؛ احلث أما ب محتوسمط فحلمه دهللن
جلها هللفوق محسماد فق ل ا تب نيك هللت م ىل﴿ :ﱽﱾﱿﲀ
ﲉﲋﲌﲍ
ﲊ
ﲂﲄﲅﲆﲇﲈ
ﲃ
ﲁ

ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ﴾ [ إلا ء.]110 :

ثال اثا :هنحله  عر محغلمو طلما محملنحل د هللعمر محاهبنم
طلا آلخاةد فلا يمأما ب السمتغا ق محملنحل د كمام مل
يأما بككه د إنام أما ب محتوسمطد ف محملنحل سم َّلا إلنسم ن
محآلخاةد يأخذ منه م أا َّله ا د هللي محلش فحلهم بمام
أب اه اد هلليست ل بذمحك محآلخاةد ق ل تبم نيك هللت م ىل:
ﲼﲾﲿ ﳀ ﳁ
ﲽ
﴿ ﲷﲸﲹ ﲺﲻ
ﳎﳐ
ﳏ
ﳈ ﳊﳋﳌ ﳍ
ﳉ
ﳂﳄﳅﳆ ﳇ
ﳃ

ﳑﳒﳓﳔ﴾ [ محقصه.]77 :

اب اعا :هنحله  عر محغلو
هللت ممم ىل﴿ :ﳇﳈﳉ ﳊﳋﳌﳍﳎ
ﳏﳐﳑ﴾ [ محفاقممممم ن]67 :د هللقومحمممممه تبممممم نيك
محنفق ب ل؛ احلث يقول تبم نيك

( )1محلع ء هن يقصل به مح ب دة.
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هللت مممم ىل﴿ :ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖ

ﱗﱘﱙﱚ﴾ [ إلا ء.]29 :

خامسا :هنحله  عمر حتمايا محطحلبم تد هللهمو ممر محغلمو
ا
محتزهل؛ ألن هذ محزهل َس ْلبِ ٌّي هنى عنه إلسمالم .هللهنحلمه
ُّ
ت ىل عر إلا فد هللهو ممر محغلمو السمتغا ق
محمملنحل هللملممذ هت د هلل محص مما ط سممتقحلا بحلممنهامد يقممول
 ﴿ :ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱌﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ
ﱍ
ﱋ

ﱝﱟﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
ﱞ
ﱙﱚﱛﱜ

ﱨﱪﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰ
ﱩ
ﱥﱦﱧ
ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈ ﲉ ﲊ

ﲋﲌ﴾ [ ألعا ف. ]33 - 31 :

وخقص القول :أن هذه آلي ت كله هللغ ه دمححلل س طع
عىل أن محقاآن محكايا قل أمان ب تب محرص ط ستقحلاد محذي هو
هللسط ب إلفا ط هلل محتفايطد فسبح ن مر هذ هليه.
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ثانيًا :مظاهر الوسطية يف هدْي السنة النبوية املطهرة
ج ءت محسن محنبوي م ِّربة عر هللسطحل إلسالم هللمؤكملة

هلْ ي محقاآن محكايا ذمحكد هللمر هذه محنصوص م يأتى:
ا
أون :عر أنس بمر م محمك  قم ل« :ءتاء ثقثت ُ ْهت ٍ إىل
تن عبتادة النبت ﷺ،
ُب ُيوت أزْواج النب ﷺ ي ْسأ ُلون ع ْ
ُ
ربوا كأهن ُ ْم تقالوها ،فقا ُلوا :وأ ْين ن ْح ُن من النب
فلام أ ْخ ُ
ﷺ ةدْ غُفر ل ُه ما تقدم م ْن ذنْبه وما تأخر؟
ةال أسدُ ُه ْم :أما أنا فإين ُأصيل الل ْيل أبدا ا.
وةال آخ ُر :أنا أ ُصو ُم الد ْهر ون ُأ ْفط ُر.
وةال آخ ُر :أنا أ ْعتن ُل النساء فق أتنو ُج أبدا ا.
فجاء ُس ُ
ول اهلل ﷺ إل ْيه ْم ،فقال :أ ْنت ُُم التاين ُة ْلتت ُْم كتاا
وكاا ،أما واهلل إين أل ْخشتاك ُْم هلل وأتْقتاك ُْم لته ،لكنت أ ُصتو ُم
تن ُستنت
و ُأ ْفط ُر و ُأصيل وأ ْ ُةدُ وأتنو ُج النساء ،فم ْن غت ع ْ
فل ْي من »(.)1
( )1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،محنك اد ب  :،محكغحلا محنك اد اليث نيقا
( .)5063هللمسلا صححلحهد كت  :،محنك اد ب  :،سمتحب  ،محنكم ا مر ت قمت
نفسه إمححلهد اليث نيقا (.)1401
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إن محاسول ﷺ ب َّ أن محتشلد مح ب دة مححلس ممر سمنته؛
فبر ب  ،أهللىل أن يكون محتشملد هلل ب محغم هلل محغلمو ألمموني
نيج عر محسن .
ألخاى خ ً
ثان ايا :عر عبل ا بر مس ود  ق ل :قم ل نيسمول ا ﷺ:
«هلتت .التْت ُمتتنط تت ُعون .هلتت .التْت ُمتتنتط تت ُعون .هلتت.
التْت ُمتتنتطت ُعون »(.)1
هلل تنط ون هما :غم محون جم هللزهللن رملهللد أقمو هلا
هللأف هلا .هلل رليث دمححلل عىل أن محتوسط هلل العتمل ل ألمموني
هو سبحلل محنج ة مر هلالك؛ فذ ُّم غ الة هلل ج فم ة هلللم هللز رمل
ألقو ل هلل ألف لد دمححلل عىل أن طلو ،هو محتوسط.
تصوني محطاف ؛ فبر تشلَّ د طلما محملنحل
هلل محتن ُّطع م َّ
هلل محس ي هللني ءه دهللن آلخماةد فقمل تن َّطمع طلبهم هللهلمكد
هللمر تشلَّ د جم ف هت هلل محغلو تاكه هلل محب ل عنه د فقل تن َّطمع
هللهلكد هلل محتوسط بحلنهام هو طلو،د ق ل ت م ىل ﴿ :ﳊﳋ

ﳌﳍ ﳎﳏ﴾ [هود.]61 :

( )1أخاجه مسلا صمححلحهد كتم  :،مح لماد بم  :،هلمك تنط موند امليث نيقما
(.)2670
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ثال اثا :ذكا ﷺ أن محغلو محت ُّبل مر سامت ط ئف َواق( )1ممر
محلير كام َي ْباق محسها مر محامحل د ف ر أيب س حلل خللْ نيي
 ق ل« :ب ْينام ن ْح ُن عنْد ُسول اهلل ﷺ ،و ُهو ي ْقس ُم ة ْس اتام،
أتا ُه ُذو التْختُتو ْيرصة و ُهو ُء ٌل م ْن بنت متتيمٍ ،فقتال :يتا
ُسول اهلل ،ا ْعد ْل!
تتا
تتن ي ْعتتد ُل إذا مل ْ أ ْعتتد ْل؟ ةتتدْ خ ْب ُ
فقتتال :و ْيلتت ،.وم ْ
وخست ْر ُت إ ْن مل ْ أك ُْن أ ْعد ُل.
فقال ُعم ُر :يا ُسول اهلل ائْا ْن ل فيه فأ ْرضب ُعنُق ُه!
حيق ُر أسدُ ك ُْم صقت ُه م صقهت ْم،
فقال :د ْع ُه فإن ل ُه أ ْصحا ابا ْ
وصيام ُه م صيامه ْم ،ي ْقر ُءون القرآن ن ُجياو ُز تراةي ُه ْم ،ي ْم ُر ُةتون
من الدين كام ي ْم ُر ُ الس ْه ُم من الرمي  .» ....رليث (.)2
فهؤالء غ محو مح ب د ت بال فقه؛ فآل ألما هبما إىل محبلعم د
فق ل ﷺ« :ي ْم ُر ُةون من الدين كام ي ْم ُر ُ الس ْه ُم من الرمي »(.)3
ْس،
اب اعا :عر أيب هاياة  عر محنبي ﷺ ق ل « :إن الدين ُي ْ ٌ
( )1واق بب نى :صاج.
( )2أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،ن قاد ب  :،عالم ت محنبوةد اليث نيقما (.)3610
هللمسلا صححلحهد كت  :،محزك ةد ب  :،ذكا خلو نيج هللصف هتاد اليث نيقا (.)1064
( )3أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،ن قاد ب  :،عالم ت محنبوةد اليث نيقما (.)3610
هللمسلا صححلحهد كت  :،محزك ةد ب  :،ذكا خلو نيج هللصف هتاد اليث نيقا (.)1064
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ْشوا،
ول ْن ُيشاد الدين أسدٌ إن غلب ُه ،فسد ُدوا وةا ُبوا ،وأ ْب ُ
يش ٍء من الدلتجت »(.)1
و ْاستعينُوا بالتْغدْ وة والر ْوس و ْ
هلل نى أنه :ال يغ يل أال

ألعامل محلينحل هلليكك محافمق

إال عجز هلل نقطع فحلغلا؛ هللمحمذمحك أمما محنبمي ﷺ ب محسمل د -
هللهو محتوسط

مح بل مر غ إفا ط هللال تفايط م هللب ق نيبم ؛

أي :إن مل تستطحل و ألخذ ب ألكبل ف عبلو بام يقا ،منه.
برش محنبي ﷺ بم محثو  ،عمىل مح بمل محمل ئا
ثا ب ل ذمحك َّ
هللإن َق ّل.
ثا؛ ف رليث نه رصيح أن محلير يسماد ْ
هللأخمذ
هللمر َّ

ب ألما محوسطد دهللن تفايط هللال إفا ط.

خامسا :عر أنس بر م محك  عر محنبي ﷺ قم ل« :يستت ُروا
ا
ون تُعست ُروا وبشت ُروا ون تُنف ُروا إنام ُبع ْثتت ُْم ُميستترين ومل ْ
ُت ْبع ُثوا ُمعْسين»(.)2

( )1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،إليامند ب  :،محلير يرسد اليث نيقا (.)39
( )2أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،مح لاد ب  :،م ك ن محنبي ﷺ يتخوهلاد اليث
نيقا ()69د هللمسلا صححلحهد كت  :،جله د هلل محس د ب  :،ألما ب محتحلس هللتاك
محتنف د اليث نيقا (.)1734
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هلل رليث يأما ب محتحلس هللتاك محتنف هلل محت س ؛ إذ مححلسما همو
محساما هللتاك محتشلدد هللخ ألموني محوسطد هللقل َب َّو ،محبخم نيي
عىل رليث كت  ،ألد« ،ب  ،قول محنبمي ﷺ« :يستتروا ون
تعستروا»د هللك ن حيا محتخفحلف هلل مححلسما عىل محن س».
سادسا :عر بر عب س  ق ل :ق ل يل نيسمول ا ﷺ غمل ة
ا
ِ
تا لت ُه
مح قب هللهمو عمىل َني ا َلتمه« :ه ُلتم التتْ ُق ْ ل ،فلق ْط ُ
سصي ٍ
ات ُهن سص التْتخ ْاف ،فلام وض ْعت ُُهن يف يده ةتال:
تن
بأ ْمثال ه ُؤنء ،وإياك ُْم وا ْل ُغ ُلو يف التدين ،فتإنام هلت .م ْ
كان ة ْبلك ُُم با ْل ُغ ُلو يف الدين»(.)1
ف رليث نه رصيح محنهي عر محغلو محليرد ثا ن َّبه
رليث إىل قنحل خط ة جلًّ د هللهي أن محغلمو محملير كم ن
مر أسب  ،هالك ألما قبلن .
عا سبق نخلل إىل أن :هذه محنصوص محنبوي محصححلح
محث بتم تمملل بوضمموا عممىل أن اقحلقم هممذ محمملير :محتوسممط
هلل العتل لد هللتؤكل أنه دير ين محغلو هلل محتشلد.
( )1أخاجه بر م جه :كت  :،ن سمكد بم  :،قملني اصممى محاممىد امليث نيقما ()3029د
هلل محنس ئي سننهد كت  :،من سك ربد بم  :،محتقم ط رصممىد امليث نيقما ()3057د
هللصححه ألمحب ين صححلح محسنر.
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تطبيقات على الوسطية
(يف العقيدة والعبادة واألخالق واملُعامَالت)
أوالً :الوسطية يف العقيدة:
مح قحللة إلسالمحل محصححلح بأصوهل محث بتم د هللدع ئبهم
محلنحل هلل آلخاة؛ هللذمحك

محا سخ د هي سبا س دة إلنس ن
و فقته مح ِف َطا محسلحلب هلل مح قول محصححلح .
هللمم وت ز به هذه مح قحللة أهن هللسمط بم

محغلمو هلل جلفم ءد
ِّ

هلل محزي دة هلل محنقص ند هللأهله أهل هللسطحل هلل عتل ل ب
فها هللسط

ألمما؛

محتوكُّمل عمىل ا د هلل تواحلمل ا هللصمف تهد

هلل إليامن بأنبحل ئه.
ف مح قحللة إلسالمحل َم ْبن ِ َّحلم عمىل تواحلمل خلم محق هللتنزهيمهد
فلحلس هن ك ت لد محآلهل كام ك ن موجو ًد محلى ألما محسم بق د
هللإنام إلمحه إلسالم محه محكامل ْط َلمقد هللكم ن ممر أثما همذ
العتق د محتو ُّكل عىل خل محق  هللاملهد هللمحمحلس هنم ك إنكم ني
محإلمحه كام عنل دي .
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 الوسطية يف التوكُّل على اهلل
جمم ء إلسممالم هللسمم ًط عقحلمملة محتوكُّممل عممىل ا د
هللإقا نيه نفوس أهل إلسالمد دهللن إفا ط أهلل تفمايطد فمال
ينقطع مؤمر عمر ألسمب  ،هلل محسم ي هلل مح بملد هللال يت لمق
ب ألسممب  ،هللاممله د فحلوصممحلن إلسممالم ب ألخممذ ب ألسممب ،
هللإتق هن م هللسممع محط ق م د كممام يأمان م إلسممالم  -مممع ألخممذ
ب ألسب  ،م ب محتامس محتوفحلق مر ا ت ىل.
هللهذ هل َلْ ي محا ّب ين َهلل َسط ب ممر يمأتون ألسمب  ،دهللن
إيممامن هللال توكُّمملد هللبمم مممر يتو كلممون فحلهبلممون ألخممذ
ب ألسب  ،هلليكتفون ب محلع ء هلل محتامس م ون ا ت ىل.
إن ا ت م ىل أمانم أن نأخممذ ب ألسممب ،د هلل آليم ت هممذ
نى كثم ة؛ ممر ذمحمك قومحمه ﴿ :ﲭﲮﲯﲰﲱ

ﲳ ﴾ [ محتوب م ]105 :د هللقومحممه﴿ :ﱊﱋﱌ
ﲴ
ﲲ

ﱍ﴾ [ جلب ]9 :د هللقومحه﴿ :ﲙﲚﲛ﴾ [ ألاز ]53 :،د
فكحلف يكون ت َْاك م أمان ا به توك ًُّال علحله ؟!
إن ف ممل محسممبا ط عمم ؛ ألن ا  أمانمم أن نأخممذ
ب ألسب ،د هللتاك محسبا م صحل ؛ ألنه خم محف أمان ا به.
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هلل محتو ُّكل هو العتامد عىل ا ت م ىلد هلل العتقم د خلم محه
بأن محن فع هو اد هللأن محق دني عىل كمل يشء همو ا؛ هللمحمذمحك
ق ل ب ض محسلف محص محح « :محتو ُّكل :هو أن جلو نيا ت بملد
هلل محقلو ،تتو َّكل».
هللغحل  ،أال ألماير (عبل جلو نيا أهلل تو ُّكل محقلمو)،
حي ِّول محتوكُّمل إىل يشء آخما؛ فغحلم  ،ألخمذ ب ألسمب  ،ممع
محقلنية علحله يؤدي إىل محتو كلد هللغحل  ،عتامد محقلما عمىل ا
يؤدي إىل محرشك؛ محذمحك هللصف مح لامء ح ِّققون مر محسملف
محص م محح  -نيضممو ن ا علممحلها  -اقحلق م محتو ُّك مل ثممال
ِ
َماك محسمبا م صمحل د
كلامت؛ هي« :ف ْ مل محسمبا ط عم د هللت ْ
هلل العتامد عىل محسبا ِ ْ ك ب ا ت ىل».
هللقممل جمم ء نيجممل إىل محنبممي ﷺ فقمم ل« :أ ْني ِسممل نمم قتي
هللأتوكَّل؟» ق ل ﷺ« :ا ْعق ْلها وتوكل»(.)1
هللي َب ِّرصن نيسول ا ﷺ بثبماة محتوكُّمل رمق بقومحمه ﷺ:
( ) 1أخاجه محكمذي سننهد كت  :،صف محقحل م هلل محاق ئق هلل محوني د بم  ،منمهد امليث
نيقا ( .)2517هللاسنه ألمحب ين صححلح جل مع (.)1068
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«ل ْو أنك ُْم توك ْلت ُْم عىل اهلل سق توكله ،لرزةك ُْم كام ي ْر ُز ُ الط ْري؛
وح بطاناا»(.)1
اصا ،وت ُر ُ
ت ْغدُ و مخ ا
أي :تذها محط أهللل محنه ني ج ئ د هللتاجع آخما محنهم ني
ممتلئ محبطون.
 أم السائ ( - ▲ - )2ود ب يف الوسطي
عر ج با بر عبل ا  أن نيسول ا ﷺ دخمل عمىل أم
محس ئا؛ أهلل أم سحلا فق ل« :ما لت .يتا ُأم الستائ أ ْو يتا ُأم
املُسي تُن ْفنفي»َ .ق َمح ِ
ت « :محمح َّبى الَ َب َني َك ا فِ َحلهم »د َف َقم َل:
ُتاه ُ خطايتا بنت آدم كتام ُي ْ
التحم فإهنتا ت ْ
«ن ت ُسب
تاه ُ
ُ
التْك ُري خبث التْتحديد»(.)3
هلل هذ دالمح أخالقحل عبحلق تتصل بجبلم ممر أصمول
مح قحللة؛ احلث ك نت أم محس ئا تزفمزفد أي :تات ملد هللكم ن
( ) 1أخاجه ألل مسنلهد مسنل مح رشة برشير ب جلن د مسنل عبما بمر خلطم  ،د
اليث نيقا ()370د هلل بر م جه سمننهد كتم  :،محزهملد بم  :،محتوكمل هلل مححلقم د
اليث نيقا ()4164د هللصححه ألمحب ين محسلسل محصححلح د باقا (.)310
( )2أم محس ئاد هللقحلل :أم س ِّحلا :ماأة مر ألنصم ني أدنيكمت محاسمول  هللأسملبتد
هللنيهللى عنه ب ض محصح ب د منها ج با بر عبل اد هللأبو ِق َالب  .هلل سا محس ئا عنمل
مح ا ،مأخوذ مر مح ط ء هلل جلود.
( ) 3أخاجه مسلا صححلحهد كت  :،محرب هلل محصل هلل آلد ،د بم  :،ثمو  ،مؤمر فمحلام
يصحلبه مر ماضد اليث نيقا (.)2575
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جو هب محاسول ا ﷺ م ي ِّرب عر أ ه مر مماض ر َّبمىد
هلل َبلَ َنيت منه عب نية ال تتن سما هللال تلحلمق بمإيامن مؤمر؛ ألن
ؤمر ي لا هلليموقر أن ألمموني ال تمؤثا بمذ هت د هللإنمام محتمأث
محقن ء ا هللقلنيه.
ِ
بسا
ا اض ع م د أهلل ِّ
بس ِّ
بس ِّ
ا ر َّبى أهلل َ
فل َا محت ُّجل َ
بسا أي ال مر أال رحلم ة؟! هلل
ألي م أهلل محزمرد أهلل ِّ
رليث :ق ل محنبي ﷺ« :ةال اهلل ُ :ي ْؤذين ا ْب ُن آدم ،ي ُست
الد ْهر وأنا الد ْه ُر ،بيدي األ ْم ُر ُأةل ُ الل ْيل والنها »(.)1
أي أن مؤ ِّثا أامل رحلم ة همو قنم ء ا هللقملنيهد فممأم
محس ئا هن مل تنتبه هلذ نى هللس َّبت ر َّبىد فأنيشمله محنبمي ﷺ
إىل علم فِ ْ ل ذمحكد هللب َّ هل ركب مر هللني ء علم سا ربى.
ماينم م أن
هللهذ ال ي ني أن إلنس ن ال حي هللل م إن ك ن ً
يلفع اض أهلل حيم هللل مح مالجد أهلل يأخمذ دهلل ء؛ ألن همذ محمه
أصمل آخما ممر أصممول إليمامن ن َّبمه علحلمه نيسممول ا ﷺ

( )1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،محتفس د ب  :،هللم هيلكنم إال محملهاد امليث
نيقا ()4826د هللمسلا صححلحهد كت  :،ألمحف ممر ألد،د بم  :،محنهمي عمر
سا محلهاد اليث نيقا (.)2246
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اليثه محذي يقول فحله« :تداو ْوا ،فإن اهلل مل ْ يض ْ د ااء إن وضت
له دواء غري د ٍ
اء واس ٍد :التْهرم»(.)1
ُ ا ْ
فإذ ك ن محصرب هللسحلل محتحبل آالم اض هللصفحلفهم ممر
محن احل نوي ؛ ف محلهلل ء هللسحلل أخماى محتخفحلمف همذه آلالم
مر محن احل دي د هللهذ مر عظب إلسالم ا يا عي ه ت
محن احلت د هللمر َث َّا يكون محتك مل بحلنهام.

ثانيًا :وسطية اإلسالم يف األخالق والتعامل والسلوك:
منهب إلسالم ألخالق هلل ق يد يا عي محط ق توسمط
جلامهمم محنمم سد فمم عكف ب محنمم ف محبشمممايد هللب محمملهلل فع
محبشماي د هللب ر ج ت إلنس نحل د م نوي ك نت أهلل م دي .
َّ مق بلم محسمحلئ
هللمحقل ل َّلمت هلل ق حلم إلسمالم ام
فأقا بذمحك ماتبم مح مللد هللدنيء
ببثله بال احلف هللال علهلل ند َّ
مح لهلل ند هللمحكنه َّ
اث عىل مح فو هلل محصرب هلل غفماة محلبسمميءد
عىل أن يكون مكام ياغا فحله د ال فاين يلزم هب .
هللهذ هلل ضمح

مثمل قومحمه ت م ىل ﴿ :ﲜﲝﲞ

( )1أخاجه ألل مسنلهد مسنل محكوفحل د اليث أس م بر يك د امليث نيقما
() 18454د هللأبو د هللد سننهد كت  :،محطاد ب  :،محاجل يتل هللىد اليث نيقما
()3855د هللصححه ألمحب ين صححلح جل معد باقا (.)2930
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ﲦﲨﲩﲪﲫ﴾ [ محشممممونيى:
ﲟﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲧ
ﲠ

]40د هللقومحممه ت م ىل﴿ :ﲯﲰﲱﲲﲳﲴ ﲶ
ﲵ

ﲷﲸ ﲹﲺﲻ﴾ [ محنحممممل]126 :د هللقومحممممه
ﲃ﴾ [ ؤمنون.]96 :
ﲄ
ت ىل﴿ :ﱿﲀﲁﲂ

قما محتفم هللت
هللمر هللسطحل إلسمالم ألخمالقَ :أنّمه َأ َّ
محفطاي هلل مح بم ،بم محنم سد فلمحلس كمل محنم س دنيجم
هلل الة مر احلث قوة إليمامند هلل المحتمز م بمام أمما ا بمه ممر
أهلل ماد هلل النته ء عام هنى عنه مر نو ٍهد فهن ك ماتبم إلسمالمد
هللماتب إليامند هللماتب إلاس ن هللهي أعالهرد كمام أشم ني إىل
ذمحك اليث جربيل شهوني()1د هللمحكمل ماتبم أهلهم  .هللهنم ك
محظ مل محنفسهد هلل قتصملد هلل محسم بق بم خل تد كمام أنيشمل إىل
ذمحك محقاآن محكايا.
قصمماد محتم نيك محمب ض محو جبم تد
فالظامل لنفسه هوِّ :
حام ت.
اتكا محب ض َّ

) (1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،إليامند ب  :،سؤ ل جربيل محنبي ﷺد اليث
نيقا ()50د هللمسلا صححلحهد كت  :،إليامند ب  :،إليامن م همو هللبحلم ن خصم محهد
اليث نيقا (.)9
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واملقتصتتد هتتو :قتصممما عممىل ف ممل محو جبمم تد هللإن
حامم تد هللإن
تاك نلهللب تد أهلل همو قتصمما عمىل تماك َّ

ف ل كاهلله ت.

والسابق باخلريات هو :محذي يزيل عمىل ف مل محو جبم ت
حامم ت تماك
أد ء محسنر هلل سمتحب تد هلليزيمل عمىل تماك َّ
محشبه ت هلل كاهلله ت.

هللإىل همممؤالء يشممم قومحمممه ت ممم ىل﴿ :ﱓﱔﱕﱖ
ﱙﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ
ﱚ
ﱗﱘ

ﱤﱦﱧﱨﱩ﴾ [ف طا]32 :د ف آلي
ﱢﱣ ﱥ

محكايب ل ل هؤالء ألصن ف محثالث  -عىل تفم هللت مما تبها م

مر ألم محتي صطف ه ا مر عب دهد هللأهللنيثه محكت .،
 هللمر هللسط َّحل ألخالق
أهل محتقوىد هللأن يكونو س

تتصموني محكمامل
إلسالم أهنم مل
َّ
مر كل عحلاد ب حللير عر كمل

ذناد هللكمأهنا مالئكم ؛ بمل قملَّ نيت ضم ف إلنسم ند هللطبحل تمه
محبشماي َا َّكب مر محاهللا هلل محطم د فمإذ ك نمت محماهللا ت لمو بمه
ت نيةد فإن محط هيبط به ت نية أخاىد هللفنمل تقم عمىل غم ها

إنام

محتوب هلل محاجو إىل ا عنل محوقو

ذنا أهلل م صحل .
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قمممممممم ل ت مممممممم ىل﴿ :ﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ

ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ﴾ [آل عبا ن.]135 :

 إن إلسال َم يب نيك محفنم ئل هللمكم نيم ألخمالقد فمال
جيهل مسلا أن ا ينهى عمر محفحشم ء هلل نْكَما هلل محبغميد هللال
حيا محفس دد هللال حيما خلم ئن د هللأن آيم نم فق إذ املَّ
كذ،د هللإذ هللعل أخلفد هللإذ ؤومر خم ند هللأن ممر محكبم ئا
أكل محاب د َ
وبق تَ :
هللأكل م ل مححلتحلا.
هللال جيهل مسلا شن ع جلما ئا محتمي فماض ا رملهللد
ألنيض

عقوب علحله د مثل :قتمل محمنفس عبملً د هلل محسم ي
فسم ًد بقطمع محطايمق هللتاهلليمع آلمنم د هلل محسمماق د هلل محزنم د
هللقذف ْح َصن ت محغ فالت ؤمن تد هلل  ،خلبا.
هللقبل ذمحك كله ال جيهل مسلا قحلبم ألخمالق
هللمنزمحته

رحلم ةد

إلسالمد اتى إن مح ب د ت إلسمالمحل هتملف إىل

ثبا ت أخالقحل د ف محصالة تنهى عر محفحش ء هلل نكاد هلل محزك ة
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محتي تؤخذ مر ألغنحلم ء تطهماها هللتمزكحلها ،هلل محصموم تابحلم

محإلني دةد هللت لحلا محلصربد هلل رب تلنييا عىل محتحبمل هلل محبمذل
هلل محتسلحلا محت م ا ت ىل.

 وسطية اإلسالم بني البخل واإلسراف
إن العتل ل هو جوها إلسالم

ألنشط محبشمماي كلهم ؛

ف إلسالم ينهى عر محبخلد كام ينهى عر إلا ف هلل محتبذياد هلليأما
دا عب ده قتصلير﴿ :ﳇ
محتوسط هلل القتص دد ق ل ت ىل م ً
ب ُّ

ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑ﴾[ محفاق ن]67 :د

هللق م ل ت م ىل﴿ :ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ
ﱘﱙﱚ﴾ [ إلا ء]29 :د هللق ل ت ىل﴿ :ﱉﱊ

ﱌﱎﱏﱐﱑ﴾ [ ألعا ف.]31 :
ﱍ
ﱋ
هاا هتو التوست املتأمو بته ،ن بختل ون إمستاك ،ون
إااف ون تباير ،ولكن بي ذل..
محتبذيا َد َء ف َّت َك هيلد ألما هلل جتب م تد
ف هلل
 إن إلا َ
َ
هلليبمملد ألمممو ل هلل مح َّثمم َاهلل تد قمم ل ت مم ىل﴿ :ﲽﲾﲿﳀ

ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ
ﳌﳎﳏﳐﳑ﴾ [ إلا ء.]27-26 :
ﳍ
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إنن ناى كث ً مر محن س َم ْر جيتبمع عمىل م ئلتمه ممر أمحمو ن
محط م هللأصن ف محرش  ،م يكفي جلامع مر محن سد هللممع ذمحمك
ال يأكل إال محقلحللد ثا يلقي ب محب قي محنف ي ت هلليلقمي م هم دهللن
أن يلنيي ج ْز ًء مر ضب ه هللأخالقهد نيغا أن هن ك مر محن س ممر
يبوتون جو ًع ؛ هللسوف يسأل سمافون عمر إهمل ني همذه محمن ا
هللاام ن غ ها منه ؛ َفبِ ْطنَ محمْ َغن ِ ّي َأم ني َة َ
عىل َه ْنبه َا َّق محفقم د
ق ل ت ىل﴿ :ﲱﲲﲳﲴﲵ﴾ [ محتك ثا.]8 :
هلل إلا ف سبا مر أسمب  ،محنمالل هللعملم هلل يم
محلير هلل محملنحل د قم ل ا ت م ىل﴿ :ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ
ﲌ﴾ [غ فا]28 :د كام أنه يؤدي بص ابه إىل محكمرب هللطلما
لو ألنيض ق ل ﷺُ « :ك ُلوا و ْاط ُبوا والب ُسوا وتصتد ُةوا،
مح ِّ
يف غري إا ٍ
اف ون خميل ٍ »(.)1
ْ ْ
 هللمر أباز مظ ِ
ها إلا ف هلل محتبذيا عصمان رم يل
هو :إلا ف هلل محتبذيا ستخل م ا فمق مح مم هلل رحلويم
محتي تقوم علحله احل ة محن س؛ مر م ء هللكهابم ء هللنحمو ذمحمكد
) (1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،محلب سد ب  ،منهد م ل ًق ب جلزمد هللهللصل ر فظ
تغلحلق محت لحلق ()52 /5د هلل محنس ئي سننهد كتم  :،محزكم ةد بم  :،الختحلم ل
محصلق د اليث نيقا ()2559د هللاسنه ألمحب ين ت لحلقه عىل سنر محنس ئي.
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هللكل هذ مم خي محف ي أاكما رم كب ؛ ألن فحلمه ت مل ًّي
عىل مص محح محبالد هلل مح ب د.
هللقل هنى نيسول ا ﷺ عمر إلا ف سمتخل م م ء
عنل محوضوء اتى هللمحو ك ن إلنس ن عىل هنا ج ٍنيد هللعر أنمس
بر م محك  ق ل« :كتان النبت ﷺ يتوض ُ
تأ باملُتد( ،)1ويغْتس ُ
تل
بالصاع( ،)2إىل مخْست أ ْمتد ٍاد»()3د هللهنمى ﷺ مؤمر أن يزيمل
غسل أعن ئه محوضوء عىل ثال ما ت؛ ف مر عبماهلل بمر
يب إِ َىل محنبمي ﷺ
ش حلا عر أبحله عر جملهد قم لَ « :جم َء َأ ْع َما ِ ٌّ
ِ
وء
َي ْس َأمحه َع ِر محمْوضوءَ .ف َأ َني ه َث َال ًث د َث َال ًث َ .قم َل« :هتاا التتْ ُو ُض ُ
فم ْن زاد عىل هاا فقدْ أساء ،وتعدى ،وَلم»(.)4
م أاوجن إىل أن نقتلي باسمومحن محكمايا د هللأن نبتثمل
حبلي محكبوي سلو ًك هلل ق ًّحل هللعبل ًّحل د هللأن ننتهمي عمر
آلد ،
َّ
كل نبط سلوكي يل ِّما همذه محقمحلا هللتلمك آلد ،د كمي تمنهض
) (1محمبلُّ هو :مكحل ل مر ك يحلل محتي يقلني هبم ألشمحل ءد هللهمو أقمل ممر محلمك؛ احلمث
يس هللى  0.688محك.
محص هو :مكحل ل تك ل به ربو ،هللنحوه د هو أنيب أمل دد هللهمو أقمل ممر ثالثم
)َّ (2
محك ت؛ احلث يس هللى.2.75 :
) (3أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،محوضوءد بم  :،محوضموء ب ملد امليث نيقما
( .)201هللمسلا صححلحهد كت  :،رحلضد ب  :،محقلني ستحا مر ء غسل
جلن ب ..د اليث نيقا ( .)325هلل محلفظ سلا.
) (4أخاجه ألل مسنلهد مسنل كثاير مر محصح ب د مسمنل عبمل ا بمر عبماهلل بمر
مح ص ¶د ()277/11د اليث نيقا ( .)6684هلل محنس ئي سمننهد كتم :،
محطه نيةد ب  :،العتمل ل محوضموءد ()88/1د امليث نيقما ()140د هللصمححه
ألمحب ين ت لحلقه عىل سنر محنس ئي.
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أمتن هللتتقلم أهللط نن د هللاتى ال هيلكن ا بسمبا إا فنم هللعملم
عتل محن !! قم ل ت م ىل﴿ :ﲬﲭ﴾ [ ألنبحلم ء]9 :د
هللق ل ﴿ :ﱭﱮﱯﱰﱱ﴾ [غ فا.]43 :
 هللكام أن إلسالم هن ن عر إلا ف هلل محتبذياد فقل هن ن
أين عر محبخلد ف محبخحلل علهلل محكل مم ينفمع محنم سد هللقبمل
ً
حي ِام نفسه ممر محنمماهللني تد قم ل
ذمحك هو علهلل محنفسه؛ ألنه َ ْ
ﲾ﴾ [حمبممل]38 :د كممام أن
ﲿ
ت م ىل ﴿ :ﲹﲺ ﲻﲼﲽ
محنبي ﷺ َّ
اذنين مر محبخل فق ل« :إياك ُْم والش  ،فتإنام هلت.
م ْن كان ة ْبلك ُْم بالش »(.)1
وخقص القول :أن نبط إلنف ق محسلحلاد هو محذي يتب َّحلز
ب محبس ط هلل محتو ضع هلل العتل لد هللال ي ني ذمحك عزهللف محن س
عممر السممتف دة مممر ممو نيد محتممي َمم َّر ا هبم علممحلهاد محسممل
محتوسط
ا ج هتا هللتزهلليل أنفسها بأسب  ،محا ا د هللإنام ي ني
ُّ
ذمحك مر آثم ني إجي بحلم عمىل محفماد هلل جتبمعد فمإذ كم ن

) (1أخاجه ألل مسنلهد مسنل كثاير مر محصح ب د مسمنل عبمل ا بمر عبماهلل بمر
مح ص ¶د ()26/11د اليث نيقا ( .)6487هللأبمو د هللد سمننهد كتم :،
محزك هد ب  :،محشمحد ()133/2د امليث نيقما ()1698د هللصمححه ألمحبم ين
ت لحلقه عىل سنر أبى د هللد.
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محبخل يقود إىل رام ن مر ن ا ا ت ىلد فإن إلا ف يقود

إىل تبليل و نيدد هللكالمه آف منه ٌّي عنه .

 وسطية اإلسالم يف احلرية
ابري ه  :قملنية إلنسم ن عمىل ف مل محشمميء أهلل تاكمه
بإني دته محذ تحل د هللهي َم َل َك خ ص يتبتع هب كل إنسم ن ع قمل

هلليصلني هب أف محهد ب حلملً عمر سمحلطاة آلخماير؛ ألنمه محمحلس
مملو ًك ألالد هلل رايم نظما إلسمالم هللنية احل تحلم ممر
محن مماهللني ت إلنس م نحل د هللفاين م إهلحل م د هللتكلحلممف

ع مي

هلل جاد هللمححلست جماد امق ممر رقموقد جيموز محصم ابه أن
يتن زل عنه إن هو أني د.
ف راي

إلسالم هل م نى إنس ين نبحلل ال قحلب محإلنسم ن

بلهللنهد هللمق مه فحله يبلغ مر ألمهحلم مقم م رحلم ةد محتمي همي
نقط محبلء هلل نْ َت َهى.


ومن ثم كانا سري انعتقاد هي مر أهما ألشمحل ء

محتي منحه

وىل  محكل إنس ند بمل ًء ممر خلمق آدم 

هلل نته ًء بام ت لبن ه هللقاأن ه آخا محاس الت محسامهللي  :محقماآن
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محكايا نيس مح خ تا محنبحل ﷺد ففمحلام خيمه اايم العتقم د
ﳑ﴾ [ محبقاة]256 :د هللمحقل ج ل
ﳒ
يقول ا ت ىل ﴿ :ﳎﳏﳐ
إلسالم قنحل إليامن أهلل علمه ممر ألمموني اتبطم ببشمحلئ

إلنس ن نفسه هلل قتن عه محل خ،؛ فق ل  ﴿ :ﱧﱨﱩ

ﱬ﴾ [ محكهف.]29 :
ﱭ
ﱪﱫ
حتبل مح قب د ف راي ت ني سمؤهللمححل  :أنمت ام ّا
برشط ُّ
فأنت مسؤهللل.
ومن ثم مل يأمر الرسول  ت واملسلمون من بعده ت أسدا ا
ةس اترا ،كام مل ُي ْلجووا الناب للتظاهر بته هر ابتا
باعتنا اإلسقم ْ

من املوت أو العااب؛ إذ كيف يصنعون ذل .وهم يعلمون أن
إسقم ا ُملكره ن ةيم له يف أسكام انخرة ،وهت التت يستع
إليها كل مستلم؟! فتاإلكراه عتىل اإليتامن ن يصتن اإلنستان
املؤمن ،واإلكراه عىل الفضيل ن يصن املجتم الفاضل ،وإنام
اإلةناع والرتبي واألسوة الطيب والقدوة الصاب .
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 إن إلسالم ج ء فوجل محاق()1د فلما ي ِقم ّاه كمام ف لمت
ألدي م ن ألخمماىد هللمحكممر َت َفم َّماد بوضممع محتشممماي ت محتممي

تقنمي علحلهد محقل عترب إلسالم ِّمحاق ببث بم موتد هلل عتمرب
راي إاحل ًء هللاحل ةد ف تق محاقب د أي حتايا مح بلد هو إخما ج

محه مر وت ر ْكبي إىل رحل ةد هللهذ همو محمذي ج مل عتمق
نفسم ممر
محاقب كف نية محلقتل خلطأد محذي أخماج بمه محق تمل ً
إط ني ألاحل ء إىل ِعلَ د وتىد فك ن علحله كف نية عمر ذمحمك أن
ي حلل رحل ة إىل محاقحلق ب مح تق هلل محتحاياد ق ل ت ىل ﴿ :ﱊﱋ

ﱌﱍﱎﱏﱐ﴾ [ محنس ء.]92 :
 هاه ه ةيم ابري يف اإلسقم ،ولكن الستؤال امللت
الاي يطرح نفسه هو :هل ابري تعن اإلطق من كتل ستد
أو ضاب ؟
إن إقا ني إلسالم محلحاي ال ي ني أنه أطلقه مر كل َاملأ
أهلل ض بِ ٍ
ط؛ ألن راي هبذ محشكل أقا ،م تكون إىل محفوىض
) (1ني جممع محقنممحل بتفصممحلل «موسمموع بحلمم ن إلسممالم  -محمماد عممىل الفممك ء ت
هلل محشبه ت»د نخب مر مح لامءد ط -. 1محق هاة :د ني هنن مرصد 2011م.

152

لموم أن هلموى يمل ِّما

محتي يث ه هلموى هلل محشمهوةد هللممر
إلنس ن أكثا مم يبنحلهد هللمحمذمحك منِمع ممر ِّتب عمهد قم ل ت م ىل:
ﳘ ﴾ [ص.]26 :
﴿ ﳒﳓﳔ ﳕﳖﳗ ﳙ
إن راي غ

ننمبط محتمي تمؤدي إىل محفموىض هللتتبمع

هلوىد ال يبكر ظله أن يبني إلنس ن هللي ِّبماد بمل يكمون
خلمما  ،هلل هلمملمد فمم محفوىض هممي ألنيض خلصممب محنشممأة
إلنيه  ،هلل محتطاف هلل محلم ني.
هلل إلسالم ينظا إىل إلنس ن عىل أنه مملين بطب مهد ي محلش
قما ألامل بحايم دهللن آخماد
ب كث مر بني جنسمهد فلما ي َّ
هللمحذمحك هللضع ضو بط هللنيي تنبر ااي جلبحلعد هللتتب َّثل
محنو بط محتي هللض ه إلسالم فحلام يأ :
 أال تؤدي ااي محفاد أهلل جلامع إىل هتليل سالم محنظ م
مح م هللتقويض أنيك نه.
تفوت اقو ًق أعظا منه د هللذمحك بم محنظا إىل قحلبتهم
 أال ِّ
ذ هت هللنت ئجه .
 أال تمممؤدي اايتمممه إىل إل ني بحايممم آلخممماير؛
اا م مل يبس ااي غ هد فمإذ قمك،
ف إلنس ن يظل ًّ
منه نقلا م نى راي إىل مح لهلل ن هلل محظلا.

153

قا راي محفاد عمىل
هللهبذه محنو بط نلنيك أن إلسالم مل ي َّ
اس  ،جلامع د كام مل يثبته جلامع عىل اسم  ،فمادد هللمحكنمه
هلل زن بحلنهامد فأعطى ًّ
كال منهام اقه هلل َب َّ َ محكل منهام هلل جبهد فمام
قرص أد ئه.
ك ن محه اق فلحلأخذهد هللم ك ن علحله هلل جا فال ي ّ
هاه ه نظرة اإلسقم الوسطي للحري  ،ابري املنضتبط  ،يف
مقابل نظرة الغرب ،الت ادعا أن اإلنسان هو ستيد الكتون ،وأن
سريته الشخصي ن ختض ألي ضواب  ...إهنا سري الفو .

 وسطية اإلسالم يف موقفه من املرأة واألسرة
مر مظ ها هللسطحل هذ محملير أنمه ج مل ماأة نظم م
يتك مل ممع محاجملد ف مح القم بحلمنهام ممودة هللنيلم هللمححلسمت
رص ًع هلل َغ َل َب د محقل أنصف إلسالم اأة ب مل أن ع نمت قبلمه
أ َّيام م ن ةد احلث ك نت ضححل كل نظ م؛ فك نت عنل إلغايق
كى كمأي متم د هللك نمت
محشجاة سبوم د هللسل تب هللت ْش َ َ
قمليام كم ن حيمق
عنل محاهللم ن ك ئنً مححلس محه نيهللاد هلل محصم
ً
محلاجل أن يلفر زهللجته ا َّحل د هللعنل هلنمود ال حيمق محلبماأة أن
ت حلش ب ل هللف ة زهللجه د بل ْحت َاق م هد أم محفاس فقل أبم او
محزهلل ج ب حام ت دهللن ستثن ءد هللمحلزهللج عنملها رمق أن
حيكا عىل زهللجته ب وت!!
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هللعنل مح ا،

جل هلحل د ك نت تلْ َفر محطفل ا َّحلم د قم ل

ت ممم ىل﴿ :ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨﱩ
ﱸﱺ
ﱹ
ﱰ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶﱷ
ﱪﱫﱬﱭﱮﱯ ﱱ

ﱻﱼﱽ﴾ [ محنحمل]59-58 :؛ هللج ء إلسالم ً
منقذ محلباأة
هللمستنكا هلذه ألف م ل محشم ئن د قم ل ت م ىل ﴿ :ﱥ ﱦ
ً

ﱧﱨﱩﱪﱫ﴾ [ محتكويا.]9-8 :

يكامهم بمه
كام نيفع إلسالم مك ن اأةد هللأكامهم بمام مل ِّ
دير سو ه؛ ف محنس ء إلسالم شمق ئق محاجم لد قم ل ت م ىل:
ﲌ ﴾ [ محبقممماة]228 :د هللقممم ل ﷺ:
ﲍ
﴿ ﲈﲉﲊﲋ

«خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهيل»(.)1

هلليتفاد إلسالم بأنه َب َّاأ او ء مر هتبم إغمو ء آدم اتمى
َّ
أكل مر محشجاةد هللك ن خلاهللج مر جلن د هلل َبم َّ إلسمالم أن
محشممحلط ن هممو خطمميءد قمم ل ت مم ىل ﴿ :ﲷﲸﲹ

ﲽ﴾ [ محبقاة.]36 :
ﲺﲻﲼ ﲾ
( )1أخاجممه محكمممذي سممننهد أبممو  ،ن قمماد بمم  :،فنممل أزهلل ج محنبممي ﷺد
()709/5د اليث نيقا ()3895د هللصححه ألمحب ين ت لحلقه عىل سنر محكمذي.
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هلل اأة طفومحته هل اق محاضم ع هلل محاع يم هللإاسم ن
محكبحل د هللهي ذمحك محوقت ق َّاة مح د هللثباة محفؤ د محو محلهي
كام د محتمي َيغم ني علحلهم
هللإخو هن د هللإذ َك ِربت فهي َّززة َّ
جتبع سلاد هللحيوطه باع يتهد فال ياىض أن وتل إمححله أيمل
بسوءد هللال أمحسن بأذىد هللال أع بخحل ن .
هللإذ تزهللجت ك ن ذمحك بكلب اد هللمحلث قه محغلمحلظد قم ل
ت ىل ﴿ :ﱛﱜﱝﱞ﴾ [ محنس ء]21 :؛ فتكمون
بأعز جمو نيد هللهلل جما عمىل زهللجهم إكا مهم د
بحلت محزهللج ِّ
هلل إلاس ن إمححله د هللكف ألذى عنه .
هللإذ ك نت أ ًّم ك ن ُّباه مقاهلل ًن بحق ا د أم عقوقهم
هلل إلس ءة إمححله فبقاهللن ب محرشك ب ا هلل محفس د ألنيضد قم ل
ﲎﲐ ﲑ
ﲏ
ت ممممم ىل﴿ :ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚﲛ ﲜﲝ
ﲞﲟﲠ﴾ [ إلا ء.]23 :

هللإذ ك نت أخ ًت فهي محتي أما سلا بصملته هللإكا مهم د
هللإذ ك نت خ مح ك نت ببنزمح ألم محرب هلل محصل د هللإذ ك نت
جلة أهلل كب ة محسر ز دت قحلبته محلى أهللالدهم هللأاف دهم
هللمجحلع أق نيهب ؛ فال يك د يا ُّد هل طلاد هللال ي َس َّفه هل نيأي.
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هاه ه نظرة اإلسقم الوسطي املنصتف للمترأة ،استرتم
شخصيتها واستققهلا وعقلها ،وأعطاها مجي ابقو  ،مثلهتا
مثل الرءل ،كل هاا بعد أن ُأهينا و َُلما ةبل جميوه.
 وسطية اإلسالم يف بناء األسرة
كممذمحك تتنممح هللسممطحل إلسممالم تشممماي ت ألاة
هلل مح الق ب محزهللج د هللب ألبن ء هلل آلبم ء؛ فك نمت صمونية
أخاى مر صوني هللسطحل محترشيع إلسالمي ركحلا.
محقل ني عى إلسالم هذ محتامسك محذي يلعا اقوق كمل
فاد كحل ن ألاةد هللذمحك مر خالل هللضع م م ي أخالقحلم
محل الق ب أفا د هذ محكحل ن:
فالعالقة بـني الـزوجني تقـوم علـى املـودة والر ـة هللمححلسمت
ﲲﲴﲵ
ﲳ
رص ًع بحلنهام؛ ق ل ت ىل﴿ :ﲱ
ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ﴾ [ محنسمممممم ء:

]19د هللقممم ل ت ممم ىل﴿ :ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ
ﲆﲈﲉﲊﲋﲌ
ﲇ
ﲁﲂﲃﲄﲅ
ﲍ﴾ [ محاهللم.]21 :
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هللعر أيب هاياة د قم ل :قم ل نيسمول ا ﷺ« :ن ي ْفتر ْك
منْها آخر»(.)2
ُم ْؤم ٌن ُم ْؤمن ا  ،إ ْن كره منْها خُ ُل اقا

()1

 هللمر هلل ق حل إلسالم هللهللسطحلته أنمه سمبح بم محطالقإذ ستح محت مح رشة ب

محزهللج د بحلنام هللقع محنم س

إلفا ط هلل محتفمايط؛ فكم ن أهمل جل هلحلم ممر مح ما،
يط ِّلقون كحلف ش ءهلل دهللن الهللد أهلل ضمو بط أهلل م جلم
يكتا علحله محطمالق ممر أمموني مت ملدةد هللأمم أهمل
محكت  ،فك نو ال يسبحون محلاجل أن يط ِّلق أبلً .
ﲝﲟ
ﲞ
ﲗﲙﲚﲛﲜ
قمم ل ت مم ىل﴿ :ﲖ ﲘ
ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ ﲮ
ﲭ

ﲺﲼﲽﲾ
ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹ ﲻ

ﳀﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈ﴾ [ محبقاة.]229 :
ﳁ
ﲿ

هللمع ذمحك فقل ج ل ا  محطالق أبغض رمالل إمححلمهد
هللج له آخا محملهلل ء  -فمآخا محملهلل ء محكمي  -هللمحمحلس تشمه ًحل
( )1ال يفاك :ال يبغض.
( )2أخاجه مسلا صححلحهد كت  :،محاض د ب  :،محوصحل ب محنس ءد اليث نيقا (.)1469
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محتوسط هلل ركب .
أهلل تشف ًحل د هللهذ ع
ُّ
والعالقـــة بـــني األبـــوين واألوالد قائمـــة مبيـــزان احلقـــوق
والواجبـــات فكـــل حـــق يقابلـــه واجـــب فقمممل أهلل ا 
هللبامهم ؛ قم ل ت م ىل ﴿ :ﱎﱏ
ب إلاس ن إىل محو محلير ِّ
ﱑ﴾ [ مح نكبوت.]8 :
ﱒ
ﱐ
هللأهلل

 بط عتهام هللمص ابتهام هللإن ك ن غم ممؤمن

بهد ق ل ت ىل ﴿ :ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂ
ﲉ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲐ
ﲏ
ﲊ
ﲄﲆﲇﲈ
ﲅ
ﲃ

ﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗ﴾ [محقامن.]15 :

آلب ء بح ْسر تابحل ألبن ء.
هللأهلل
والعالقة بـني األقـارب واألرحـام كـذل قائمـة مبيـزان احلقـوق
والواجبات فكـل حـق يقابلـه واجـب قم ل ت م ىل﴿ :ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷﱹﱺﱻ﴾ [ محنحممل .]90:هللقمم ل﴿ :ﲽﲾ
ﱸ

ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ﴾ [ إلا ء.]26 :
كل هذ

مق بل محغلو قحلبم محفماد محمذي تتجمه إمححلمه

رحل ة محغابحل عىل اس  ،كحل ن ألاة.
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 وسطية اإلسالم يف االختالف
ي َّاف الختالف بأنه تب ير آلني ءد هللهو مبني عمىل ت ملد

هللجه ت محنظاد ف الختالف ال ذ ته مححلس مشكل ؛ بمل همو
يتحمول همذ الخمتالف
يشء فطايد محكر شكل تنشأ ا
َّ
إىل رص هللصل م؛ فحلحل

محتن ز هلل محشق ق.

 انختقف ُسن من ُسنن اهلل الكوني .
ف الختالف سنَّ َ مر سنَر رحل ةد هللهو قحلب مر محقحلا محتمي
امماص إلسممالم عممىل تأكحلممله د قمم ل ا ت مم ىل﴿ :ﱁﱂ
َ
ﱇﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏ
ﱈ
ﱃﱄﱅﱆ

ﱓ﴾ [هود.]119-118 :
ﱔ
ﱐﱒ
ﱑ
هللهللسطحل إلسالم

الختالف تظها

ااص إلسالم

عىل الختالف إلجي يب محذي يكون ببث بم مح صمف محمذهني
إطم ني

مح اض هللجهم ت محماأي ختلفم جلو نما محقنمحل
محشونيى محتمي أمما ا هبم د هلل ق بمل حيم ِّذني إلسمالم ممر
محت صا محاأي محفاد هللمص دنية آني ء آلخايرد كمام ينهمى عمر
الختالف محسلبي محذي يفيض إىل مح ل هللة هلل خلمالفد بمل إن

ك َّل سلوك س ْلبِي يافنه إلسالم هلليأب ه.
ف الختالف إلجي يب محغ
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رمو ني هلل محتفم هاد هللمحقمل أمما ا

 نب َّحلمممه ﷺ أن يقمممول محلكممم فاير﴿ :ﱦﱧﱨﱩﱪ

ﱫﱬﱭﱮ﴾ [سمبأ]24 :د بل إن ثو بت محثق ف إلسمالمحل
تبحلح مثل هذه الختالف ت محرضهللنيي .

 هللمر رق ئق محقاآنحلم محتمي تلتقمي ممع مح لما أن محت ملد
هلل محتنو سب مر سامت هذ محكموند إهنم سمن ممر سمنر ا
خلقهد محكون بأاه ترسي جنب ته سامت الختالف هلل محتنو :
 سب ساموات ومن األ ض مثلهن. -مقئك وإن

وءن وسيوان ونبات.

 بر وبحر وهنر وءبل وسهل. أءناب شت من كل يشء.قممم ل ت ممم ىل﴿ :ﳊﳋﳌﳍﳎ ﳏﳐ﴾
[ محذ نيي ت]49 :د ف محو الي هلل ألالي ا ت ىل هللاله.
هللجات سن ا خلقه أن يكون محنم س خمتلفم د قم ل
ﱇﱉ ﱊﱋ ﱌﱍ
ﱈ
ت ىل﴿ :ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ
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ﱓ﴾ [هود]119-118 :د فقومحمه ﴿ :ﱉ
ﱔ
ﱐﱒ
ﱎﱏ ﱑ

ﱊﱋ ﴾ ي ن مي أن أمحممو هنا خمتلف م د أمحسممنتها خمتلف م د
مش نيهبا خمتلف .

هللقممممممم ل﴿ :ﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔ

ﲖﲘ ﲙﲚﲛﲜ﴾ [ محاهللم]22 :د إن
ﲗ
ﲕ
محلس ن هو محلغ د هللهو هن نيمز محلثق فم د أمحسمن خمتلفم ت نمي
ثق ف ت خمتلف ألما شتىد هللننبه هن إىل أن كلب ( محلس ن) قمل
هللنيدت بب نى ( محلغ ) محقاآن ثامين ما ت.
 محكر هذ الختالف مححلس د ف ً إىل محتمل با هلل محتقم طع
هلل محتخ صاد بل هو د فمع محلحمو ني هلل محلقم ء هلل محتك مملد قم ل
ت م ىل﴿ :ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴﱵﱶ ﴾
[ رجا ت.]13 :

تل َّباهلل كلب ﴿ﱯ﴾  ..م أعظبه د هللم أعبق م نحله
هللظالهل !
ف محت نيف :م اف د أي علا.
هلل محت نيف :م اهللفد أي خ .
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هلل محت نيف :عاف ن بن ب ا.
هلل محت نيف :عك ف بفنله هللنيلته سبح نه.
هلل محت نيف :أعا فد أي تق مححلل هللأخالق هللقحلا.
هلل محت نيف بو ب عظحلب محلت هللن هلل محتو صل.
إن ت نيف محن س جزء ممر أاكم م ديننم رنحلمفد فهمو
كك د هللهو م
أس س محك بط هلل محلغ ش َ
هلذه ألم .

محثقم

مح ظمحلا

أفق يكون هاا العامل أفضل وأمجل وأكمل لو أننا تعا فنتا
وتواصلنا باخلري والرب والعطاء؟!
إنن بح ج إىل محوعي بسنَّ الختالف إلجي يب؛ كي نجني
ثامني ألفك ني ت لدة هلل مح قول تآزنيةد فال أال ب ل ألنبحلم ء م
علحلها محسالم م يبلمك رقحلقم طلقم د هلل رقحلقم حتتم ج إىل
بحث مت ِّبق هللأنيهلل ا خملص تفتش عنه كل يشءد هللفقل ن
ً
نسخ متش هب خ مححلم ممر محماهللاد قو محما
هذ محوعي جي لن
متامثل محلت ت حلل نسخ ذ هتم صموني ممسموخ د هللكلمام َتقم َد َم
محزم ن علحله ص نيت ب هت غ ئب ال ه ِو َّي َ هل هللال م نى.
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 هللت نييخ إلسالم َيبلُّ ن ب مح ليل مر و قف محتمي تملل
عىل فقمه الخمتالف إلجيم يبد هللمحنم نيسمول ا ﷺ أسموة
اسن ا ستشم ني أصمح به نيضمو ن ا علمحلها م اكم
بلني :أير ينزل سلبون؟ ثا نزل عىل نيأي رب  ،بمر نمذني
د محنزهللل قاي ًب مر م ء بملنيد كمام نمزل عمىل نيأي سملامن
محف ني  غزهللة ألاز  ،ا أش ني بحفا خنلق امول
لين د هللا ستش ني محنبي ﷺ أصح به شأن أاى بملنيد
هللأخذ باأي أيب بكا محصليق  فل ء ألاى.
هكذ ياشل محنبي محكايا ﷺ كل ق ئمل كمل موقمع أال
ر اومحهد يؤكل ذمحك قول ا ت ىل ﴿ :ﲎ
حي ِام نفسه ذك ء َم ْ
َْ
ﲏﲐ﴾ [ محشونيى.]38 :
 هللمحقل ع َّلا محقاآن سلب أن جيتهملهلل هللأن يسمتنبطو
هللأن يسكشلهلل ب لامئهاد يقمول ا  حم ْكَما آي تمه﴿ :ﱺ
ﲂﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﱻﱼﱽﱾ ﱿﲀﲁ ﲃ

ﲏ﴾ [ محنس ء.]83 :
ﲐ
ﲊﲋﲌﲍﲎ

فهذه دعوة رصحي إىل الستنب ط هلل الجته دد هللمحلبجتهمل
صحلا أجا ند هللمحلبخطئ أجا هلل الد محقول محنبمي ﷺ« :إذا
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اءتهتد ُثتتم أصتتاب فلت ُه أ ْءتتران ،وإذا سكتتم
سكتم ابتتاك ُم ف ْ
اءتهد ُثم أ ْخطأ فل ُه أ ْء ٌر»(.)1
ف ْ
هلل ا  يقول﴿ :ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ

ﲠﲢﲣﲤﲥ﴾ [ ألاز .]5 :،
ﲡ
ﲞﲟ

َحلمف
هلل أني د محنبي ﷺ أن يب ث م ًذ إىل مححلبر قم ل« :ك َ
تقيض إِذ عاض َمحمك َق َنم ء؟» َقم َلَ « :أ ْقنممي بِكِتَم  ،ا»د
َق َلَ « :فإِن مل َلله كت  ،ا؟» َق َلَ « :أ ْقنممِي بِسمنَّ َنيسمول
ا »د َق َلَ « :فمإِن مل َلمله سمنَّ َنيسمول ا َ »قم َل:
«أجتهل ني ْأ ِيي هلل َال آمحمو»د َقم َلَ « :فنمما ،بِحل ِ
مل ِه َصملْ ِنيي»د
َ
َ
َ
ول ا  يما ِ
ول نيس ِ
ْ
َهلل َق َل « :محمْ َحبل ا محذي هلل َّفق َنيس َ َ
َنيس َ
ول ا»(.)2
 هللكمم ن خممتالف أئبمم سمملب هللفقهمم ئها ختال ًفمم
ً
جاد كام ك ن مت ل ًق ب محفاهلل دهللن ألصولد
مشتبال عىل أد ،أ
( )1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،العتص م ب محكت  ،هلل محسن د ب  :،أجا رم كا
إذ جتهل فأص  ،أهلل أخطأد امليث نيقما ()7352د هللمسملا صمححلحهد كتم :،
رلهللدد ب  :،بحل ن أجا ر كا إذ جتهل فأص  ،أهلل أخطأد اليث نيقا (.)1716
( )2أخاجه ألل ىف مسنلهد تتب مسنل ألنص نيد اليث م م ذ بمر جبملد امليث نيقما
()22061د هللصححه ش حلا ألنينؤهللط.
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محقل ك ن الختالف عنل محسلف  -نيضو ن ا علحلها  -ع مل
بن ء هللمححلس ع مل هلم؛ ألن ًّ
كمال ممنها كم ن َينْشمل محصمو ،
أهلل ألفنل اتى هللمحو ظها عىل يل غم هد هللك نمت آني ء ألئبم
ثبا ت مت لدة محشجاة هلل الة هي شجاة محكت  ،هلل محسن .
 هللمر ألمثل مح بلحل محتي تؤكل عمودة نشمأة الخمتالف
ألاك م محفقهحل إىل عصما محصمح ب  -نيضمو ن ا علمحلها -

زمر محنبي ﷺ :ختالفها زمنه ﷺ اكا محصالة محطايمق
إىل بني قايظ د فقمل نيهللى محبخم نيي عمر بمر عبما ¶ أن
محنبي ﷺ ق ل يوم ألاز « :،الَ ي َص ِّل َ َّ َأ َالَ مح َ ْصمم َا إِ َّال َبنِمي
ق َا ْي َظ َ » َف َأ ْد َني َك َب ْ َنمها مح َ ْصمما مح َّط ِا ِ
يمقد َف َقم َل َب ْ نمه ْا« :الَ
ن َص َِّ ،اتَّى َن ْأتِ َحل َه »د َهلل َق َل َب ْ نه ْاَ « :ب ْل ن َص ِّ،د َمل ْ ي َما ْد ِمنَّم َذمح ِ َ
مك»د
ِّف َهلل ِالً ِمنْه ْا»(.)1
َفذكِ َا محِلنَّبِ ِّي ﷺد َف َل ْا ي َ ن ْ
فلقممل أ َقمم َّا نيسممول ا ﷺ خممتالفها فهمما محممنه
محو ال محذي سب ه جلبحلع منهد هللها أصح به خم محطون محمه
صب ا مس ء.
( )1متفق علحله :أخاجه محبخ نيي صمححلحهد كتم  :،جلب م د بم  :،صمالة محط محما
هلل طلو،د اليث نيقا ()946د هللمسلا كتم  ،جلهم دد بم  :،بم دنية بم محغزهللد
اليث نيقا (.)1770
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 أممم ب ممض

مم رصير فلمما يمملنيكو أن الخممتالف

هللنية احل تحل هللسنَّ إهلحلم د هللأن الخمتالف إلجيم يب هللسمحلل
إلظه ني رقد ف آلني ء يقلا ب نه ب ًن د هلل محب طل نفسمه قمل
يكون أد ة محظهوني رمق هلل نتصم نيهد هلل محشم عا مح مايب يقمول:
«هللبنلِّ ه تتبحلز ألشحل ء».
فلوال مح ُّظ ْل َب م أدنيكن م نى محنمونيد هللمحمو سمتوت خللفحلم
هلل محصونية م نيأينم محصمونيةد هللإنمام محتبم ير ثمل بم محصمونية
هلل خللفحل هو محذي ي ْ ِربز محصونية هللجي لن نا ه د هللتلمك همي سمن
ا

خلقه :أبحلض هللأسودد احل ة هللمموتد أممر هللخموفد ﴿ ﱁ

ﱇﱉﱊﱋ ﴾ [هود.]118 :
ﱈ
ﱂﱃﱄﱅﱆ
هلل مق بل الختالف حبود هن ك الختالف مذمومد
هللمحقل َّ
اذنين محقاآن مر ختالف محتن ز هلل محتنم دد فقم ل :
ﱈ ﴾ [ ألنفمممممم ل]46 :د
ﱉ
﴿ﱄ ﱅﱆﱇ
ﱦ ﱨﱩﱪ
ﱧ
هللقمممممممم ل﴿ :ﱡﱢﱣﱤﱥ
ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱲﱳ ﱴ
ﱼ ﱾ ﱿﲀﲁ
ﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻ ﱽ
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ﲂﲃﲄ ﴾ [آل عبممما ن]103 :د فحممم يكمممون
الختالف ختالف تن د فإنه يفيض إىل محتن ز .

إن من أخطر ما ُأصتيبا بته األمت يف الظتروف الراهنت :
التنازع والرصاع ،وهو داء يقصم الظهر ،ويوهن القوة ،و ُيبدد

طاة األم عا ُيغْري هبا األعداء.

اختالف األمم السابقة (اختالف التنازع والتضاد)
اكى محقاآن محكايا محن م هللقع محعما ممر قبلنم ممر ومزق
هللتشتت بسبا تن زعها هلل ختالفهاد َّ
هللاذنين ممر النحمل ني إىل
م نحلنيهلل إمححلهد فحلصحلبن م أص هباد ق ل ت م ىل﴿ :ﲖﲗﲘ
ﲟﲡﲢﲣﲤﲥ
ﲠ
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝﲞ
ﲪﲬﲭﲮﲯﲰﲱ
ﲫ
ﲦ ﲧ ﲨﲩ

ﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ

ﲿﳁﳂﳃ﴾ [آل عبا ن.]107-105 :
ﲽﲾ ﳀ
فكى  ..هل َهلل ِني ْثن ِع َلل هؤالء محذير ضملو هللغنما ا
علحلهاد هللنيضحلن هب ِع َو ًض عر كت  ،نيبن هللسن نبحلن ؟!
هممل ِ
هللنيثن م محبغ مي بم ً
ملال مممر أن نمما مح لمما هلل اف م
هللنلتزم بأخالقهام؟!
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إن الختالف هلل محبغمي هللتفايمق محملِّ ير ممر علمل ألمما
محس بق محتي ك نت سمب ًب هالكهماد هللإنمام بقحلمت قصصمها
ِ
ربة محن هللعظ كي ال نقع فمحلام هللق مو فحلمهد قم ل ت م ىل﴿ :ﲺ
عَْ
ﳀ﴾ [يوسف.]111 :
ﳁ
ﲻ ﲼﲽﲾ ﲿ
 وسطية اإلسالم يف التعامل مع اآلخر
مر أها سامت هللسطحل إلسالم ت مله ممع آلخما أنمه
ج ل آلخا جز ًء مر نسحلب ألم د محه م محن هللعلحله م علحلن .
فبر رق ئق خل محلة أن إلسالم قل ستوعا رن ني ت
هلل محلي ن ت محس بق كله هللج ء بأاسر م فحله د هللج ء محاسمول
محكايا سحللن حمبل ﷺ مصلِّ ًق ب يليه مر محاسل.
ق ل ت ىل﴿ :ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ

ﱋﱍﱎﱏﱐﱑ﴾ [ف طا.]31 :
ﱌ
ﱊ
هللق ل:

﴿ ﱕﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ

ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ ﴾ [ ألاق ف.]30 :
هللق ل ﴿ :ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍ
ﱘ ﱚ ﱛﱜ
ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ ﱙ

169

ﱝﱞﱟﱠ ﴾ [ محصف.]6 :
هللقمم

ﲎﲐﲑ
ﲏ
ل ﴿ :ﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌﲍ

ﲛﲝ
ﲜ
ﲒ ﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚ

ﲟﲡﲢﲣﲤ﴾ [ محبقاة.]285 :
ﲠ
ﲞ

جسلت نيؤي إلسمالم
هللمحقل َس َّر نيسول ا ﷺ ثال سنَر َّ
محآلخاد هللكحلف أن إلسالم ال يكتفمي بم العك ف بم آلخاد هللإنمام
جي له جز ًء مر ألم هلل محلهللمح د محه اقوق هللعلحله هلل جب ت.
نبوذج محل الق ب آلخا مححلهمودي م
ُ أوىل هاه السنن م
ً
هي محصححلف محتي هللضم ه نيسمول ا ﷺ عقما هلجماة()1د
هلل ح م هللني ألس سممحل هلممذه محصممححلف تمملهللني اممول س م هلل ة
هلل مح ل مح ب

محفاق ء إطم ني ألمم محومححلملة هللبمو ك محلهللمحم

جلليلةد كام تنه عىل أن محلحلهود دينها هللمحلبسلب دينها.
نبوذج محل الق ب آلخا محنصمما ين م
 وثاني هاه السنن م
ً
هي محوثحلق محتي هللض ه محنبي ﷺ محنصم نيى نجما ن عهملً بم
) (1محس ة محنبوي د بر هش مد حتقحلق :طمه عبمل محماءهللف سم لد
تحلةد محق هاةد (.)108 :106/2

كم محطب عم محفنحلم
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محلهللمح إلسالمحل محومححللة هللب محنص نيىد هللفحله كتا نيسمول ا
ﷺ« :لن ْجران وساشيتها ءوا ُ اهلل وذم ُ ُحمم ٍد النب عىل أ ْن ُفسته ْم
وملته ْم وأ ْ ضتيه ْم وأ ْمتواهل ْم وغتائبه ْم وشتاهده ْم وعشتريهت ْم
وبيعه ْم وأن ُيغ ُريوا عا كانُوا عليه ون ُيغ ُري س ٌّق م ْن ُس ُقتوةه ْم ون
تتن
ملتتتته ْم ،ون ُيغتتتري أستتتقف متتتن أستتتقفيته ون اهتتت ٌ مت ْ
ْهبانيته ،.....ون ُي ْؤخ ُا من ُْه ْم ُء ٌل ب ُظ ْلم آخر ،وعىل ما يف هتاه
الصحيف ءوا ُ اهلل  وذم ُحمم ٍد ُسول اهلل ﷺ أبدا ا ستت ي ْتأيت
اهللُ بأ ْمره ،ما نص ُحوا وأ ْصل ُحوا فيام عل ْيه ْم غ ْري ُم ْثقلي ب ُظ ْل ٍم»(.)1
ضح مر نه محصمححلف عمك ف إلسمالم
هلليظها محن هلل ً
بمم آلخاد هللقبومحممهد هللتكايبممهد هلل محت مم هللن م ممهد هلل اممك م
خصوصحل ته(.)2
نبوذج محل الق بأهمل محملي ن ت
ً
 وثالث هاه السنن -
محوض حل م ك نت عىل عهل عبا بر خلط   ،ام عماض
) (1أخاجه محبحلهقي دالئل محنبوةد مجم أبمو  ،مغم زي نيسمول ا ﷺد بم  :،هللفمل
نجا ن هللشه دة ألس قف محنبحلن ﷺ بأنه محنبي محذي ك نو ينتظاهللنهد (.)389/5
) (2يبكر محاجو محوثحلق لين مع مححلهود هللهللثحلق نص نيى نجما ن  :جمبوعم محوثم ئق
محسحل سحل محل هل محنبوي هلل خلالفم محا شملةد حمبمل لحلمل ا رحلملني آبم دي هلنمليد
د ني محنف ئسد ب هللتد ط6د 1407هم.
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أممما م مل م أصممح  ،محمملي ن ت محوض م حل عممىل مستش م نييه
ب سجل محنبوي محشمايف فأش ني علحله عبل محالر بمر عموف
 ق ًئال :أشهل أن نيسول ا ﷺ ق لُ « :سنوا هبتم ُستن أهتل
الكتاب»( .)1هللع ِ
وم َل أهل محلي ن ت محوض حل م مل محكتم بحل
عرب ت نييخ رن نية إلسالمحل .
هللهن ك مو قف ال ْحت َىص محتأكحلل أن عالق إلسالم ب آلخا
تقوم عىل محساما هلل مح ل مح هلل اك م اقوقه.
مر ذمحك أن محقاآن محكايا أكل أن ختالف محلير ال جيوز
أن يكون َمملْ ع ة محلظلما أهلل محتغم برد هللأنمه إذ ك نمت هن محمك
أطا ف م دي هللبحلنن هللبحلنه خص مد فمذمحك كلمه جيما إب م ده
عر مقتنحل ت مح ل مح د قم ل ت م ىل﴿ :ﲡﲢﲣﲤ
ﲯﲱﲲﲳﲴ
ﲬﲮ ﲰ
ﲭ
ﲧﲩﲪﲫ
ﲨ
ﲥﲦ

ﲵ ﴾ [ ئلة.]8 :

) (1أخاجه م محمك وطمأد كتم  :،محزكم ةد بم  :،جزيم أهمل محكتم  ،هلل جموسد
()278/1د اليث نيقا ()42د هللض فه ألمحبم ين إنيهلل ء محغلحلملد ()88/5د بماقا
( .)1248هللمحه شم هل محصمححلحد َّ
أن عبما بمر خلطم   ،مل يأخمذ جلزيم ممر
ٍ
َ
َ
مذ َه ِمم ْر َجمموسِ
موف أ َّن َنيس َ
مول ا ﷺ أ َخ َ
جوس « َاتَّى َش ِهلَ َع ْبل َّمحا ْل َِر ْبمر َع ْ
َه َج َا» .أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،جلزي د ب  :،جلزي هلل و دع مع أهمل
را،د اليث نيقا (.)3157
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هللمحط مم اممتكا مسمملبون هللغمم مسمملب إىل محقنمم ء
إلسالميد فك نت مح ل مح تفاض نفسه دهللن تفاق ب أطما ف
تن زع د يشهل محمذمحك عشمما ت و قمف مح بلحلم

تم نييخ

رن نية إلسالمحل د ممر ذمحمك موقمف عبماهلل بمر مح م ص 
عنلم ك ن هلل مح ًحل عىل مصما عهل خللحلفم محا شمل عبما بمر
خلط  -  ،هلل شتبك بر محه ممع أامل صمماي د هللأغما ه
سلط ن أبحله فنمما ،محاجملد هللمصمما يومئمذ اليثم عهمل
ب محفتحد هللك ن نتظا أن يستك

رضهلل ،البر محق ئل محفم تح
محبحما

محذي همزم أكمرب دهللمحم ألنيض هللنيممى بجحلشمه
ألبحلض ( محاهللم ن)د محكر َ ْجن ِي علحلمه كم ن يم ْأنس محإلسمالم
هللا ْكبهد فأقسا مححلمبلغر شمكو ه إىل أمم
محكر محومحل محذي

مؤمن عبما د

به هللجل هذ ل قم د فقم ل محمه :ف ملد

فلر تن ين شكو كد أن بر ألكام .
هللبحلنام ك ن عبما بمر خلطم  ،بم خ صمته هللعبماهلل بمر
مح ص هلل بنمه جملسمهد هلل لينم غ صم بم محوفود موسما
ربد تقلَّ َم رصي ظلومد هللق ل مح با :ي أمم مؤمن إن
ظلمامد هلل م تو َّعلتمه
همذ م هللأشم ني إىل بمر عبماهلل م بنمي ً
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ب محشكوى إمححلك ق ل :ف لد فلمر تنم ين شمكو كد أنم بمر
ألكام د فنظا عبا بر خلط  ،إىل عباهلل بر مح م ص نظماة
ستنك ني هللق ل محه هذه محكلب مح ظحلب « :متى ست بلتا محن س
توجه إىل محشم كي هللن هللمحمه
هللقل هللمحلهتا أمه هتا أاا ًني ؟!» ثا َّ
سوطه هللق ل محه ، « :بر ألكمام كمام بمك» ..محقمل
أنصف سحللن عبا  إلسالم هبذ ركا.

هللمر و قف مح بلحل محتي تؤكل أن إلسمالم ديمر يقموم
عىل محساما م مل آلخاد هللعىل اك م أهلل رص إلنسم نحل
محتي لبع ب بني آدم ق طب هذه و قف:
ممات بنم جنم زة
 م نيهلل ه محبخ نيي عر ج با  ق لَّ :
فق م هلم محنبمي ﷺ هللقبنم د فقلنم  :يم نيسمول ا إهنم جنم زة
نفسا؟!»(.)1
هيوديد فق ل ﷺ« :أليسا ا

 وروى سفيان نففا فن بففا ي سفيان نففا عب ف ي
م عحلففنرن بففا ي ربا ففا تنو ف و في نصف فرع ناا ف ففا هن
صحنب عبن ي ﷺ .
()2

) (1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،جلن ئزد ب  :،مر ق م جلنم زة هيمودىد امليث
نيقا ( .)1312هللأخاجه مسلا صححلحهد كت  :،جلن ئزد بم  :،محقحلم م محلجنم زةد
اليث نيقا (.)961
) (2أخاجه عبل محاز ق مصنفهد كت  :،أهل محكت ،د ب  :،تب سلا جن زة محك فاد
()36/6د اليث نيقا ()9926د هلل بر أيب شحلب مصنفهد كت  :،جلن ئزد بم :،
محاجل يبوت محه محقا ب رشك حيرضه أم ال؟د ()32/3د اليث نيقا (.)11842
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هلير هللأهل محذم د فقمل
 هللقل ع َّظا إلسالم اام
نيهللى محبخ نيي عر َع ْب ِل ا ْب ِر َع ْب ٍاهلل ¶د َع ِ
مر محنبمي ﷺ
َق َل« :م ْن ةتل ُمعاهدا ا مل ْ ير ْح ائح اجلنت  ،وإن حيهتا تُوءتدُ
تن َلتم ُمعاهتدا ا،
م ْن مسرية أ ْ بعي ع ااما»( .)1هللق ل ﷺ« :أن م ْ
تري طيت
أو انْتقص ُه ،أ ْو كلف ُه ف ْو طاةته ،أ ْو أخا منْ ُه شت ْيواا بغ ْ
يج ُه ي ْوم التْقيام »(.)2
ن ْف ٍ  ،فأنا سج ُ
 هللالَّ زيل بر سم ن م هللهمو ممر أابم ني مححلهمود م أنمه
قاض كم ن قمل اتم ج إمححلمه يسمل بمه ً
خلمال
أقاض محنبي ﷺ ً
شئون نفا مر ؤ َّمحف قلوهباد ثا نيأى أن يذها قبل محل د محوف ء
حلد محلبط محبم بِلَ ْيممن ِهد هللقم ل :أتحلتمه م ي نمي نيسمول ا ﷺ م
فأخذت ببج مع قبحلصمه هللنيد ئمه هللنظمات إمححلمه بوجمه غلمحلظ
هللقلت محه :ي حمبلد أال تقنحلني اقي؟ فو ا مم علبمتكا بنمي
عبل طلا إال ً
مطالد هللمحقل ك ن يل ببخ محطتكا علا!

) (1صححلح محبخ نيي صححلحهد كت  :،جلزي د ب  :،إثا مر قتل م هلً بغم جمامد
اليث نيقا (.)3166
) (2أخاجه أبو د هللد سننهد كت  :،خلا ج هلل إلم نية هلل محفيءد ب  :،ت ش أهل محذم
إذ ختلفو ب محتج ني تد ()107/3د امليث نيقما ()3052د هللصمححه ألمحبم ين
ت لحلقه عىل محسنر.
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فنظا إ َّيل عبا هللعحلن ه تلهللني ن هللجهه ك محفلك سمتلياد
ثا نيم ين ببصماه فق ل :ي علهلل ا! تقمول محاسمول ا ﷺ مم
أسبعد هللتصنع به م أنيى؟! فو محذي نفيس بحلله محوال م أامذني
فوتمه محنممما ،سممحلفي نيأسمكد هللنيسممول ا ﷺ ينظمما إ َّيل
سكون هللتؤدةد فق ل« :يا عمر ،أنتا وهتو كنتا أستوج إىل غتري
هاا ،أن تأمرين بحسن األداء وتأمره بحسن الطل  .اذه بته
يا عمر فأعطه وزده عْشين صا اعا من متر مكان ما ُ عته».
ق ل زيل :فذها يب عبماد فأعطم ين اقمي هللز دين عشمماير
ص ًع مر واد فقلت :م هذه محزي دة ي عبا؟ قم ل :أمماين نيسمول
ا ﷺ أن أزيلك مك ن م نيهللعتك((.)1أى ىف مق بل صويفي محك)
إن تاهلليع هيودي آذى ص اا محاس مح ﷺ بلسم نه هلليمله
عوض تطحلا به نفسه.
َأ ْم َا مل يقبله ﷺد هلل َأ َم َا أن يبلِّ محه مك نه ً
هلل رق أن إلسالم يوصل كل ألبو  ،أمم م كمل همؤالء

) (1أخاجه ر كا ستلنيكد كت  :،م اف محصح ب ╚د ب  :،ذكا إسالم زيمل بمر
س ن موىل نيسول ا ﷺد ()700/3د اليث نيقا ( .)6547هلل بر ابم ن صمححلحهد
كت  :،محرب هلل إلاس ند ب  :،محصلق هلل ألما ب اهللف هلل محنهمي عمر نكماد ()521/1د
اليث نيقا ( .)288هللض فه ألمحب ين محسلسل محن حلف د باقا (.)1341

محذير يستهحلنون بأقل ني آلخاير هللاقوقها.
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أنموذءتا بتا زاا عتىل
ومن ثم كتان التعامتل مت انختر
ا
وسطي هاا الدين ،وعقم مضيو يف تا َيته ،وكيتف ن وةتد
سخ اإلسقم لقاعدة مهم  ،أن وه ( :هلتم متا لنتا وعلتيهم
ما علينا).
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املبحث الرابع

الايسري ورفع احلرج منهج إتسقالمي
إن ا  هللضع هذه محشمماي

ب نيكم سمبح سمهل د

هللا َّببه إىل محن س بذمحكد قم ل ت م ىل ﴿ :ﲥﲦﲧﲨ

ﲩﲪﲫ ﲬ﴾ [ محبقاة.]185 :
هللمحقل كم ن محنبمي ﷺ ياشمل أمتمه إىل ألخمذ ب أليسمماد هللكم ن
محتحلس َهلْ يه ﷺد ق ل ا ت م ىل ﴿ :ﲜﲝﲞﲟﲠ

ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ﴾
[ محتوب  .]128 :هللق ل ﷺ« :يْسوا ون ُتعْسوا»(.)1

هللعممر ع ئش م  - ▲ -ق محممتَ « :م م خ م ِّ َ َنيسممول
مه َأ ْي َس مما ِمم َر ْآل َخم ِ
ماد إِ َّال ْخ َت م َني
ا َ بم ْ َ َأ ْمم َما ْي ِرد َأ َاممل َ
()2
مه د َم َمل َيك ْر إِ ْث ًامد َفإِ ْن َك َن إِ ْث ًامد َك َن َأ ْب َ لَ محنَّ ِ
س ِمنْه»
رس َ
َأ ْي َ َ
ْ
( )1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،مح لاد ب  :،ك ن محنبمي  يتخموهلا ب وعظم
هلل مح لا كي ال ينفاهلل د اليث نيقا (.)69
( )2متفق علحله :أخاجمه محبخم نيي :كتم  ،ن قماد بم  :،صمف محنبميد امليث نيقما
()3560د هلل أخاجه مسلا صححلحهد كت  :،محفن ئلد بم  :،مب علتمه  محآلثم م
هلل ختحل نيه مر ب ا أسهلهد هلل نتق مه ا عنل نته ك اام تهد اليث نيقا.)2327( :
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 لطيف  :تل ِّبا ألنيك ن إلسالم خلبس د محتي بنِم َي علحلهم

إلسالمد هلل محو نيدة رمليث محنبمويُ « :بنت اإل ْستق ُم عتىل
مخ ٍ  :شتهادة أ ْن ن إلته إن اهلل وأن ُحممتدا ا ُس ُ
تول اهلل ،وإةتام
ْ

توم مضتتان» يمماى
الصتتقة ،وإيتتتاء النكتتاة ،وابتتج ،وصت ْ
()1

بوضوا أن ثالث مر هذه ألنيكم ن ماتبطم ب السمتط ع د
هللقل ال تتحقق هللال ت ْط َلا إذ م نتفت سمتط ع إلنسم ن
خل ص هب .
ف رب ر ستط إمححله ً
سبحلالد هللماة هلل الة

مح بماد

هلل محزك ة إذ بلغ ل محنص  ،هلل َم َّا علحله عم مد فمإن مل يكمر
يؤجل أهلل يسمقط هللعنمه فِلْ َيم د إذ
م ل فال زك ةد هلل محصحل م َّ
ك ن ماض أهلل سفا.
هلل محاكن ن آلخا ن :محشه دة ت ْط َلا هللمحو ماة
هلل محصالة همي طلوبم عمىل محملهلل مد هللص َّفمف

مح باد
محسمفا

( )1متفق علحله :أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،إليامند ب  :،قول محنبمي صمىل ا علحلمه
هللسلا :بني إلسالم عىل سسد اليث نيقا)8( :د هللمسلا صححلحهد كتم  :،إليمامند
ب  :،قول محنبي  :بني إلسالم عىل سسد اليث نيقا.)16( :

179

ب محقرص هلل جلبعد هلل اض ممر مل يسمتطع محصمالة قم ًئام
صىل ق علً  ...هللهكذ .
ي م إلسمالم همي

أمححلس هذ ش هلً قو ًّي عمىل أن
ي مححلرس هللنيفع راج هللدفع شق .

 و األخا باأليْس له فوائد وثمرات ،أمهها:
 -1محتب ُّكر مر مو صمل مح بم دة هللإو مهم دهللن مشمق د هلل
اليث ع ئش  -▲ -أهن ق محمت :سم ِئ َل محنبمي :
أي ألعممامل أامما إىل ا؟ قمم ل« :أدومهتتا وإن ةتتل»د
هللق ل« :اكلفوا من األعامل ما تطيقون»(.)1
هلليؤكممل محقمماآن محكممايا هممذ نممىد قمم ل ا ت مم ىل:
ﲫﲭ ﲮﲯﲰ ﲱﲲ ﴾
ﲬ
﴿ ﲦﲧ ﲨﲩﲪ
[ محبقاة.]286 :

 -2اا مح ب دة هللاا إلقب ل علحله مححلرسه د هذ مق بمل
أن علم ألخذ ب أليسما ي ِ
وقع إلنس ن شق د هلل َ َللد
( )1متفق علحله :أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،محاق قد ب  :،محقصل هلل ل هللم عىل
مح بملد اممليث نيقمما)6465( :د هللمسمملا صمححلحهد كتم  :،صممالة سم فاير
هللقرصه د ب  :،فنحلل مح بل محل ئا مر قحل م محلحلل هللغ هد اليث نيقا.)783( :
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م ،نيسمول
هلل اليث ع ئش  -▲ -ق محت :دخل َع َّ
ا  هللعنلي ماأةد فق ل :مر هذه؟ فقلمت :مماأة ال
تن مد تص .،ق ل « :علحلكا مر مح بمل مم تطحلقموند
أاا محلير إمححلمه مم
فو اد ال َي َب ُّل ا اتى َو َ ُّلو » هللك ن َّ
د هللم علحله ص ابه(.)1

 -3حتصحلل أثا مح ب دة محنفس هلل ألخمالقد ممر محسمكحلن
هلل محطبأنحلن هللس محصلنيد هلل محتح ،ب ألخالق ربحللة.
 هلل ك نت محوسطحل مر أبماز خصم ئه همذ محمليرد
هللك ن محتحلس هللنيفمع رماج ممر أعظما مق صملهد كم ن ممر
محطبحل ي أن تأتى محقو عمل محفقهحلم هلل ألصمومححل حم ِّققم محسمب
مححلرس هللنيفع راجد هللفحلام ي ،ن اض أها هذه محقو عل:
1ـ األمور مبقاصدها:
هللهذه محق علة ت ني أن ألعامل ب محنو ي د هلل ألدمح عىل همذه
محق علة كث ة:



قومحممه ت مم ىل﴿ :ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ

( )1محبخ نيي ()43د هللمسلا ( )875هلل محلفظ محه.
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ﳅﳇﳈﳉﳊ﴾ [ محنس ء.]100 :
ﳀﳁﳂﳃﳄ ﳆ

 هللقومحممممممممه﴿ :ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﴾
[ محنحل.]106 :



هللقومحممممه ﴿ :ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ

ﱇ﴾ [ محبقاة.]265 :
 هللعر عبا بر خلط   ،قم ل :سمب ت نيسمول ا ﷺ
يقول« :إنام األعامل بالنيات ،وإنام لكل امرئ ما نوى»(.)1
 هللعر أيب محلنيد ء  أن محنبي ﷺ قم ل« :متن أتت فراشته
وهو ينوي أن يقوم يصيل بالليل ،فغلبته عينه ست يصتب ،
ُكت له ما نوى ،وكان نومه صدة عليه من به»(.)2
هللهذه آلي ت هلل ألا ديث تملل دالمحم هلل ضمح عمىل أن
( )1أخاج ه محبخ نيي صححلحهد كت  :،بلء خللقد بم  :،كحلمف كم ن بملء محمواي إىل
محنبي ﷺد اليث نيقا ()1د هللمسلا صححلحه :كت  :،إلمم نيةد بم  :،قومحمه ﷺ:
«إنام األعامل بالني »د اليث نيقا (.)1907
( )2أخاجه محنس ئي سننهد كت  :،قحل م محلحلل هللتطو محنه نيد ب  :،مر أتى فا شه هللهمو
ينوي محقحل م فن مد ( )258/3اليث نيقما ()1787د هلل بمر م جمه سمننهد كتم :،
إق م محصالة هلل محسن فحله د ب  :،م ج ء فحلبر ن م عر ازبمه ممر محلحلملد ()426/1د
اليث نيقا ()1344د هللصححه ألمحب ين ت لحلقه عىل سنر محنس ئي هلل بر م جه.
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محنحل هي حمل العتب ني عنل ا؛ فهمي مح ممل مؤ ِّثا قبمول
مح بل مر علمهد فإذ م له محقلا نحو مح بملد هللتما عقمل
مح زم هلل محنحل عىل ذمحكد فإن مح بل حيصل عىل ألجا هلل محثمو ،د
اتى هللإن ِا ْحلل بحلنه هللب م نوى ف له.
2ـ األصل يف األشياء اإلباحة
هللت ني هذه محق علة أن ا  خلق هذ مح مل هللكل مم فحلمه
كامه هلل صطف ه؛ هللمر َثا فال يكمون يشء
مر َأ ْجل إلنس ن محذي َّ
اام ا ت ىلد هللمر ألدمح عىل هذه محق علة:
منه اا ًم إال م َّ
 قومحمممه ت ممم ىل ﴿ :ﲺ ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁ﴾
[ محبقاة.]29 :



هللقومحمممه ﴿ :ﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜ

ﱝ﴾ [ ألعا ف.]32 :
ﱞ



هللقومحمممه ت ممم ىل ﴿ :ﲉﲊﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ

ﲓﲔﲕﲖﲗ﴾ [ ألن م.]145 :

 هللعر أيب محلنيد ء  ق ل :ق ل نيسول ا ﷺ« :متا أستل
اهلل يف كتابه فهو سقل ،وما سرم فهو سرام ،ومتا ستكا
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عنه فهو عفتو ،فتاةبلوا متن اهلل عافيتته ،فتإن اهلل مل يكتن
لينس شيواا وتق﴿ :ﳧﳨﳩﳪ﴾ [مايا.)1(»]64 :

حمام محزنم
اامه ا مححلس محلحام ند بمل محلحاميم ؛ ف َّ
 هللم َّ

رامي محنسل مر الختالط اتى ال نكون مثل رحلو ن ت
ال ن اف َأ ًب هللال أ ًّم د هللل ي محلصح هللكذمحك حتايا خلبا
حاممم ت رامي م إلنسمم ن مممر أ
هللس م ئا َّ
فسبح ن َم ْر هذ

ني ب محغمم ؛

عه.

ً
أصمالد بمل ج مل إلب ام همي
فلا جي ل ا محتحمايا
ألصلد هللهذ ع محتحلس .
3ـ درء املفاسد مُقدَّم على جلب املصاحل
هللم نى هذه محق علة أنه إذ ال ت م نيض بم ف سمل
هلل ص مححد هللك نت منزمح هلل املة هللنيتبم هلل املةد يقملَّ م دنيء
ف سل عىل جلا ص مححد هللمر ألدمح عىل هذه محق علة:



ﲵﲷﲸﲹﲺ
ﲶ
قومحه ت ىل﴿ :ﲲﲳﲴ

( )1أخاجه محل نيقطني سننهد كت  :،محزك ةد ب  :،رث عىل إخما ج محصملق هللبحلم ن
قسممبته د ()59/3د اممليث نيقمما ()2066د هلل ر م كا مسممتلنيكهد ()406/2د
اليث نيقا ( .)3419هللاسنه ألمحب ين محسلسل محصححلح د باقا (.)2256
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ﳀ﴾ [ محبقمممممماة]219 :؛
ﳁ
ﲻﲼﲽﲾﲿ
فم ا أ ْع َلم َا سمملب بممأن خلبمما هلل حلسمما فمحلهام مصم محح
فحامهام.
هللمف سلد هللمحكر مف سلمه أكرب مر من ف هام؛ َّ
 هللعر أيب س حلل خلملنيي  أن محنبمي ﷺ قم ل« :إيتاك ُْم
و ُ
اجل ُلوب عىل الط ُرةات»د َف َق محو َ « :مم َمحنَم بملٌّ د إِن ََّمام همي
َجم َ محِسنَ َنت ََحلَّ فِ َحلهم »د َقم َل« :فتإذا أب ْيتت ُْم إن املجتال ،
فأ ْع ُطوا الطريق سقها»د َق محو َ « :هلل َم َا ُّق مح َّط ِا ِيق؟» َقم َل:
تتر
«غتتض البصتتتر ،وكتتف األذى ،و د الستتقم ،وأ ْم ٌ
باملْ ْع ُروف ،وهن ْ ٌ عن املُنْكر»(.)1
 4ـ الضرورات تبيح احملظورات «خاصة باملُحرَّمات»
جيوز محّشء بنمو د فأكمل
هللم نى هذه محق علة أن مح ذني ِّ
ً
امالال إذ مل يوجمل غ هم هللخشممي
حلت حم َّام هللمحكمر يصمبح
إلنس ن عىل نفسه وت جو ًع د هللمر ألدمح عىل هذه محق علة:



قومحممه ت مم ىل﴿ :ﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ

ﱓ﴾ [ ألن م.]119 :
ﱔ

( )1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،ظ مل هلل محغصاد ب  :،أفنحل محملهللني هلل جللموس
فحله هلل جللوس عىل محص ل تد اليث نيقا (.)2465
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ﲑ﴾ [ محبقاة.]173 :
ﲒ
 هللقومحه﴿ :ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ



هللقومحمممممه ﴿ :ﱷﱸﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿ

ﲀﲁ﴾ [ ئلة.]3:

ففي هذه آلي ت دمححلل عىل أن ا  أب ا م همو حمظموني
حمام؛ هللذمحك ا مح محنماهللنيةد هللي ْق َصل ب محرضهللنية هنم  :كمل
َّ
م هو هللنيي هللال بل منه محبق ء إلنس ن هلل رف عىل احل ته.
 5ـ املشقة جتلب التيسري «خاصة بالطاعات»
هللت ني هذه محق علة أن ألاك م محتي ينشأ عر تطبحلقه اماج
عىل ك َّلفد هللمشق نفسهد أهلل م محهد فإن محشماي ص ِّفمف علحلمه
تلك ألاك م؛ ف ألصل ألاك م محرشعحل أن تط َّبق هللي ْ َبمل
هب هللفق م أما محش ني د غ أن هذ محتطبحلمق مشمكط ب السمتط ع
هلل محقلنية عىل محتطبحلقد هللمتى علمت تلمك السمتط ع أهلل محقملنيةد
فإن ألما ي ْا َفع كل ًّحل أهلل جزئ ًّحل د هللمر أدمح هذه محق علة:



قومحمممممه ت ممممم ىل ﴿ :ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ

ﲬ﴾ [ محبقاة.]185 :

 هللقومحه ﴿ :ﲦﲧﲨﲩﲪﲫ ﴾ [ محبقاة.]286 :
ﲡ﴾ [ رب.]78 :
ﲢ
 هللقومحه﴿ :ﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠ
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 عر أيب هاياة  ق ل :ق ل ﷺ« :إنام ُبعثتم ميسترين ،ومل
تبعثوا معْسين»(.)1
 هلل َع ْر َأ ِيب َث ْ َل َب َ محمْخ َشن ِ ِّي َ ق َل« :إِ َّن ا َع َّز َهلل َج َّل َف َا َض
ِ
هلله د َهلل َا َّما َم
وه د َهلل َالَّ الهلل ًد َفال َت ْ تَل َ
َف َا ئ َض َفال ت َن ِّحل َ
ٍ
وه د َهللسكت َعم ْر َأ ْشم َحل َء نيلم بكماد
اا َم ت َفال َتنْت َِهك َ
غ نسحل ن َفال َت ْب َحثو َعن َْه »(.)2
هلل ث ل عىل محتحلس ت هلل ُّمحا َخه محتي تكمون ألصمح ،
ألعذ ني :محصالة ق علً ر مل َي ْس َتطِ ْع محقحل مد هلل محتحلبا مر فقمل
ء أهلل هللجله هللت َّذني عنله ست اممحهد هللكبر عجز عمر محصمحل م
اض أهلل سفا ج ز محه محفطاد هللكبر فقمل محط م م هلل محشمما ،
اتى أ ف عىل وت َا َّلت محه حلت د هللنحو ذمحك كث .
 وبإمعان النظتر يف هتاه القواعتد التت أكتدت يستتر
اإلسقم وسامسته ،ويف تل .النصوص الت و دت يف الكتاب
والستتن  ،ومتتا ءتتاء يف معناهتتا ،يمكتتن استتتنباط مجل ت متتن
الدننت ،منها ما ييل:
( )1أخاجه محبخ نيي صمححلحهد كتم  :،محوضموءد بم  :،صما م ء عمىل محبمول
سجلد اليث نيقا (.)220
( )2أخاجه محل نيقطني سننهد كت  :،محاض د اليث نيقا ()42د هللأخاجه رم كا
ا مح قحلملة
مستلنيكهد كت  :،ألط ب د اليث نيقا ()7114د هللاسنه ألمحب ين
محطح هللي د ص(.(338
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 - 1أن اليستتر والستتامس ونفت ابتترج متتن أكتترب مقاصتتد
الْشيع  ،ف محتحلس هللنيفع راج أصل عظمحلا محمليرد
هللنيكر مر أنيك ن

ي

سلب

َّ فن ا  بمهد ﴿ ﲦ

ﲫ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾
ﲬ
ﲧ ﲨﲩﲪ
[ محبقاة.]286 :

تم دة
هللمحقل أمجع علامء ألم عىل علم هللقو شق غ
محتك مححلف محرشعحل د هللمحمو كم ن هلل ق ً م رصمل محشمماي
محتن قض هلل الختالفد هللهي م َّنزه عنه.
 - 2أن اليستر والسامس من خصائل الشتريع اإلسقمي ،
هللذمحك:
 ألن ا  أني د محلرشي إلسالمحل أن تكمون ي م
ع م محلن س ك ف كل مك ن هللإىل أن يا ا ألنيض هللممر
علحله د ف قتىض ذمحك أن جي ل ا فحلهم ممر مححلسمما هلل محسماما
هلل محتخفحلف م يالئما خمتالف محنم س هللطبم ئ هاد خمتلمف
ً
محلسوني .
سهال
ألم كر هلل ألزم ند اتى يكون تنفحلذه
ً
 ألهن ي محفطاةد هلل فطاة إلنس ن اما مححلسمما
هلل محافق هلل محساما د هلل محنفموني ممر محشملةد فمإن طبحل م محبشمما
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مح دي تنفا مر محتشمليل هللال حتتبلمهد هللال تصمرب علحلمهد هللمحمو
صرب علحلمه ب نمها مل يصمرب علحلمه عم ّمتهاد هلل محشمماي إنمام
خ طبت محن س مجحل ً د هللقل ظها محلساما أثا عظمحلا نتشم ني
إلسالمد هللتق ُّبل محن س محه عىل َم ِّا مح صوني.
 هللألن هذه ألم أم َهلل َسط مجحلع ج التد ف مححلسما
صف الزم هل ؛ ف محساما محشماي ت ني سمهومح محتكلحلمف
هلل مل عتل لد فهي َهلل َسط ب محتنحلحلق هلل محتس هل.
 -3أن اليستر والستامس و فت ابترج تشتمل مجيت أعتامل
اكمام
املُكلف ،الدينيت منهتا والدنيويت  ،مم مل خيم محف
ً
ع ًّحل د فلحلس محلبسلا أن يشلِّ د عىل نفسه بام ال حيتبلمه
مر مح ب دةد هللال أن ين ِّحلق عىل نفسه أموني محلنحل بزعا
محتقا ،إىل ا ت ىل بذمحكد فلحلس محتنحلحلق عىل محمنفس
ُّ
رالل مر محق ْا َبم إىل ا ت م ىل يشء؛ ألن هللجهم
إلسالم مح م هي محتحلس د فبر يبغي محشلة هلل محت نمت
فإنام ي نل نيهللا إلسالم.
 -٤أن األمر بالتيسري والسامس ي ُعم مجي املُكلفي ،كل فيام َيصه:
 -فاألئم مأمونيهللن بتخفحلمف محصمالة؛ ما عم ة محظماهللف
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هللأاو ل َم ْر هللني ءها مر أموم ؛ «من صتىل بالنتاب
فل ُيخفف فإن فيهم املريض والضعيف وذا اباء »(.)1
 واملُعلمتتتون واملُربتتتون مطممم َمحبون ب محتحلسممم هلل محافمممقب ت ِّلب د فحلنبغي أن يافقمو هبما هلليأخمذهللها بم محل
هلل محلطف ال ب محشلة هلل مح نف محذي ين ِّفماها ممر رمقد
هلليستأنس محذمحك بام اك ه ا  عر موسى  هللهو
ِ
مق م محت ُّلا ممر خلنمما  ﴿ :ﳊﳋﳌﳍ
ﳎﳏﳐﳑﳒﳓ﴾ [ محكهف.]73 :

 وكال .الدعاة ينبغي هلا أن يتحلمو بم محافق هلل محلمِ
ثامنيه اجوة كام أمما
هلل محساما ؛ اتى ت ْ طي دعوهتا َ
ا  موسممى هلله م نيهللن م علممحلهام محسممالم م بقومحممه:
﴿ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﴾
[طه43 :د ]44د هللكمام قم ل ﴿ :ﲖﲗﲘﲙﲚ

ﲡ﴾ [ محنحل.]125 :
ﲢ
ﲜﲞﲟﲠ
ﲝ
ﲛ

أمترا متن أمتو املستلمي أن
 كام جيا عىل كل من تتوىل ا( )1أخاجه محبخ نيي :كت  ،مح لاد ب  :،محغنا ِ َ ْو ِع َظ ِ َهلل مح َّت ْ لِحل ِاد إِ َذ َني َأى َم َيك َْاهد
اليث نيقا ()90د هللهو مسلا نيقا (ٍ )466
بنحو منه.
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يحلسما عىل مر حتت يله هلليافق هباد فقل قم ل محنبمي ﷺ:
«اللهم من وىل من أمر أمتت شتي اوا فشتق علتيهم فاشتقق
عليه ،ومن وىل من أمر أمت شي اوا فرفق هبم فا فق به»(.)1
 والت ُمفتون كذمحك مححلس هلا أن يفتو بمام فحلمه اماج هللشملةِ
صححلح .
خماج ع ًّحل
ً
عىل ستفتميد م د م جيل محه ً
وأخريا جي التنبيه هنا عىل أنه لي املراد بيْس الدين
-5
ا
وسامس الْشيع ترك العمل ،أو تتب مواطن الرخل ،ب حلملً
عر محغ ي رقحلقحل مر خلنو هلل محط عم ا هللاملهد هلل ألخمذ
ب ألسهل مر ألموني تب ً محلهوىد ممم قمل يمؤدي بصم ابه إىل
النسالخ مر ألاك م هلل محته هللن مس ئل رالل هلل رما م
أكل هلل رش ،هلل مالت هللغ هم د بملعوى يسمما محملير
تم دة
هللساماته هللعلم راج فحلهد بل ا د لنُّا شق غ
ب لم محتشليل مح ب د ت بنحلم محتموني د هللحتم يش محت بمق
س ئل ؤ ّدي إىل محتشلد هلل محغلو.

( )1أخاجه مسلا صححلحهد كت  :،إلم نيةد ب  :،فنحلل إلم م مح دل هللعقوب جل ئا
هلل رث عىل محافق ب محاعحل هلل محنهى عر إدخ ل شق علحلهاد اليث نيقا (.)1827
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من مظاهر التيسري ورفع احلرج يف التشريع اإلسالمي

(أ) مراعاة سنة التدرُّج يف التشريع
مر يرس إلسالم هللتحلس ه عىل محن س أنه ني عى م ها سن
محتلنيج فحلام يشم ِّاعه هلماد ممر هلل جما أهلل حمم َّام؛ فنجمل ام
فاض محفما ئض ك محصمالة هلل محصمحل م هلل محزكم ةد فاضمه عمىل
ما اممل هللدنيجمم ت اتممى نتهممت إىل صممونيهت ألخمم ة ..
هلل محلنيس محذي يبقى مر هذه محسنَّ همو ألخمذ هبم محكبحلم
هلل مح الجد كام ق ل عبا بر عبل مح زيز م طلما منمه هللمحمله أن
يأخذ محن س إىل رق ماة هلل الة فأج به ب ركبم هلل محبصم ة:
«إين إن للتها عىل رق ماة هلل الة تاكوه ماة هلل الة».
محتلنيج
 هللإمححلك بحل ن سن
ُّ

محترشيع:

 ف محصالة ف ِا َضت أهللل م ف ِا َضت نيك ت د ثا ِزيملَ ت إىلغا،د هللإىل أنيبع محظها هلل مح رص هلل مح ش ء.
ثال
 هلل محصحل م ف ِا َض ًأهللال عىل محتخحل ؛ مر ش ء صم م هللممر
ش ء أفطما هلل َفملَ ىد أي أط ما مسمكحلنً عمر كمل يموم
يفطاهد كام نيهللى ذمحك محبخ نيي تفسم ً محقومحمه ت م ىل:
ﱶﱸﱹﱺ
ﱷ
﴿ﱱﱲ ﱳﱴﱵ
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ﱽﱿﲀﲁﲂﲃ ﲄﲅ ﴾
ﱻﱼ ﱾ
فاضمم شممها
[ محبقمماة]184 :د ثمما أصممبح محصممحل م ً
نيمن ن فقط الز ًم عىل كمل مسملا صمححلح مقمحلا ال
عمممذني محمممهد ﴿ ﲔﲕﲖﲗ ﲘ﴾
[ محبقاة.]185 :
 هلل محزكم ة فاضممت ًأهللال ببكم م ْط َلقم غم حمملَّ دة هللال
مق َّحللة بنص ،د بل ت ِا َكت محنامئا مؤمن هللا جم ت
جلامع هلل ألفا دد اتى ف ِا َضت محزكم ة ذ ت محنصم ،
هلل ق ديا لين .
 هلل حام ت كذمحك مل ِيمأت حتايبهم دف م هلل املةد فقمل
َّ
علا ا ملى سلط هن عىل ألنفمس هللتغلغلهم رحلم ة؛
سممو ء عممىل مسممتوى ألفمما د هلل جلامعم د هللأهللضممح مثم ل
عىل ذمحك حتايا خلبا؛ فقمل جم ء عمىل ما امل م اهللفم
تمم نييخ محتشمممايع إلسممالميد اتممى نزمحممت آليمم
ر سب محلتحمايا سمونية ئملةد هللهمي قومحمه ت م ىل:
﴿ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ
ﳇﳈﳉﳊﳋﳌ﴾ [ ئلة.]90 :
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محتلنيج محتحمايا :حتمايا محابم د هللقمل هللنيد
هللمث ل آخا عىل ُّ
حتايا محاب علة مو ضع مر محقاآن محكاياد كلهم حتملثت عمر
هذ وضو ب محتلنيجد اتى نزمحمت آليم ر سمب د قم ل ت م ىل:
﴿ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲪ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ
ﲫ
ﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩ

ﲲ ﲳﲴ﴾ [ محبقاة278 :د .]279

وهكاا يتض منهج التيسري يف سن التتد ج يف التشتتري
وأيضا التد ج يف الفرائض
عند لريم يشء اعتاد عليه الناب ،ا
الت فرضها اهلل عىل عباده.
(ب) مظاهر التيسري يف تشريع العبادات
( )1الطهـــــارة
 األصل يف األشياء الطها ةمر ساما إلسالم هللي ْسمماه أنمه ج مل ألصمل ألشمحل ء
محطه نية هلل إلب ا ؛ اتى ال يقع سلا شق هلل راجد ف ألصمل
ء أنه ط ها مثل :م ء محبحا هلل ألهللديم هلل ألهنم ني هلل آلبم نيد كمام
موني َال ين َِّجسممه َيش َء»( )1إال أن يتغم َّ
قم ل محنبممي ﷺ« :إِ َّن م َء َطهم َ
) (1أخاجه أبو د هللد سننهد كت  :،محطه نيةد بم  :،م ء ال جينماد ()18/1د امليث
نيقا ()68د هلل محكمذي سننهد أبو  ،محطه نيةد ب  :،م ج ء أن ء ال ينجسه شىءد
()9/1د اليث نيقا ()66د هلل محنس ئي سننهد كتم  :،حلم هد ()173/1د امليث
نيقا ()325د هللصححه ألمحب ين ت لحلقه عىل سنر أبى د هللد.

194

نيحيهد أهلل ط بهد أهلل محونهد بنج س َ ْحتل فحلهد هلل ألصمل ألنيض
ا ل ْان ْ ُض م ْسجدا ا وط ُهو ا ا»(.)1
أهن ط هاةد محقومحه ﷺُ « :ءعل ْ
هللمر ساما إلسمالم أنمه َّ محطهم نية عمىل أكثما ممر
صف د فقل ثبت عر محنبي ﷺ أنه توضأ فغسل أعن ء محوضوء
ممماة ممماةد هللمممات مممات د هللثال ًثم ثال ًثم د هللكممل هممذ سمنَّ د
هلل ألفنل أن ي ِّنو سلا بحلنه د إاحل ًء هللتطبحل ًقم محلسمن د كمام
اليث بر عب س ¶ أن محنبي ﷺ توضأ مماة مماة( )2هلل
اليث عبل ا بمر زيمل  أنمه ﷺ توضمأ ممات ممات ()3د
هللثبت محصححلح أنه ﷺ توضأ ثال ًث ثال ًث (.)4

) (1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،محصمالةد بم  :،قمول محنبمي ﷺ« :ءعلتا ىل
األ ض مسجدا ا وطهو ا ا»د اليث نيقا (.)438
) (2أخاجه محكمذي سمننهد أبمو  ،محطهم نيةد بم  :،مم جم ء محوضموء مماة مماةد
()60/1د اليث نيقا ()42د هللصححه ألمحب ين ت لحلقه عىل محسنر.
) (3أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،محوضوءد ب  :،محوضوء مات مات د امليث
نيقا (.)158
) (4أخاجه مسلا صححلحهد كت  :،محصالةد بم  :،فنمل محوضموء هلل محصمالة عقبمهد
اليث نيقا (.)230
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 -التيمم يف سال عدم وءود املاء

هللمر ي ْرس إلسالم أنه طع التيمم يف ا محم عملم هللجمود
ء ررض أهلل محسفا؛ أهلل إذ خ ف ب سمت امل م ء محنمماني
ُّ
تممأخا ب ْائممهد قمم ل ت مم ىل ﴿ :ﱁﱂﱃ
ببمماض أهلل

ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ
ﱖﱘﱙ
ﱗ
ﱑﱓﱔﱕ
ﱒ
ﱎﱏﱐ
ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ
ﱰﱲﱳﱴ
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮﱯ ﱱ

ﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿﲀ﴾ [ ئلة.]6 :

أهلل إذ عجز عر ست امل ءد كبمر ال يسمتطحلع راكم د
هللمححلس عنله َم ْر ي َو ِّضئهد هللخ ف خاهللج محوقتد هللنحمو ذمحمك
ﲫ﴾ [ محبقاة.]286 :
ﲬ
محقومحه ت ىل ﴿ :ﲦﲧ ﲨﲩﲪ
 املس عىل اخلفي:هللمر محساما هلل مححلرس َهلل ْضع م ين سا ممر ألاكم م محكمل
ا مح د مم حي ِّقق صلح هللينفمي شمق هلليافمع رماجد فشمم َّا
ِ
هللنحومه د هلل سح عىل محاأسد ف ر عباهلل بمر
سح عىل خلف
ِ
ِ
ِ
ِ
أمحل  ق لَ « :ني َأ ْيت محنبي ﷺ َي ْب َسح َع َىل ع َام َمته َهللخ َّف ْحله»(.)1
) (1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،محوضوءد ب  :،سح عىل خلف د اليث نيقا (.)205
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هللكذمحك عىل جلب ة أهلل جاا يرضه محغسلد كمام

قصم

شمج نيأسمه فأشم ني علحلمه أصمح به
محاجل محمذي أصم بته َّ
ب محغسل ف غتسل فامتد فق ل محنبي ﷺ« :ةت ُلو ُه ةتتل ُه ُم اهللُ ،أن
اء التْع السؤ ُال ،إنتام كتان يكْفيته
سأ ُلوا إذا مل ْ ي ْعل ُموا فإنام شف ُ
أ ْن يتيمم وي ْعصتر أ ْو ي ْعصت عتىل ُء ْرسته ُثتم ي ْمست عل ْيته
ويغْسل سائر ءسده»()1د هللذمحك صفحل ًف مر ا ت ىل عىل عب دهد
هللدف ً محلحاج عنها.
هللمر يرسه هللنيلته أنه ز د ملة سح محلبس فا عمىل قمحلا
أ
محكل م ين سمبهد فبملة
فرش
ض ف ؛ ما ع ة ر محه هللظاهللفهد َّ

سح محلبقحلا يوم هللمححلل د هللمحلبس فا ثالث أي م بلحلم مححلهرد ف مر

عمم  ،ق م ل« :ج ممل نيسممول ا ﷺ ثالث م أي م م هللمححل م مححلهر
محلبس فاد هلليو ًم هللمححلل محلبقحلا»(.)2

) (1أخاجه أبو د هللد سننهد كت  :،محطه نيةد بم  :،جماهللا يتمحلباد امليث نيقما
() 336د هلل محل نيقطني سننهد كت  :،محطه نيةد ب  :،جو ز محتحلبا محص اا جلما ا
مع ست امل ء هللت صحلا جلااد ()349/1د اليث نيقا ( .)729هللاسنه ألمحب ين
ت لحلقه عىل سنر أبى د هللد دهللن قومحه« :إنام ك ن يكفحله».
) (2أخاجه مسلا :كت  :،محطه نيةد ب  :،محتوقحلت سح عىل خلف د اليث نيقا (.)276
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( )2الصـــالة
هللفحلام خيه ترشيع محصالة نجل َق ْصما محصالة محلبسم فاد
هللصالة ايضد هللصالة خل ئف ..إمحخد هللكمل همذ ممر بم ،
محتحلس هللنيفع راج ترشيع محصالةد هلليتنح ذمحك فحلام يأ :
 صقة املريض:كك أبلً د ف ايض يلزمه أن يؤدي محصالة
إن محصالة ال ت ْ َ
ق ًئامد هللإن ات ج إىل العتامد عىل عص هللنحوه قحل ممه فمال
بأس بذمحكد هللقل أمجع مح لامء عىل أن مر عجمز عمر محقحلم م
محفاين صاله ق علً د هللال إعم دة علحلمهد هللال يمنقه ثو بمهد
هللتكون هحلئ ق وده اسا م يسهل علحله.
أخاج محبخ نيي مر اليث عبا ن بر اصم  قم ل:
«ك نت يب بو س »د فسأمحت محنبي ﷺ فق ل« :صل ةائ اام ،فإ ْن مل ْ
ت ْستط ْ فقاعدا ا ،فإ ْن مل ْ ت ْستط ْ فعىل ءنْ ٍ »(.)1
 ةرص الصقة للمسافر:محلبسمم فا قصممما محصممالة محاب عحلمم إىل نيك تمم ؛
محقومحممه ت م ىل ﴿ :ﳌﳍ ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕ
) (1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،أبو  ،تقص محصالةد ب  :،إذ مل يطمق ق عملً
صىل عىل جناد اليث نيقا (.)1117
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ﳜﳞ ﳟﳠ ﳡ ﳢﳣ ﴾
ﳝ
ﳖﳗ ﳘ ﳙﳚﳛ
َ
نيسمول ا ﷺ كم ن
[ محنس ء]101 :د هللقل تو تات ألخبم ني أن
يقرص أسف نيه.
 اجلم بي الصقتي:ب

هللجيوز جلبع فحله ب صال محظها هلل مح صمماد هللكمذمحك
غا ،هلل مح ش ء.

ىف السفر :جيوز محلبسم فا أن جيبمع بم صمال محظهمما
هلل مح رصد هللكمذمحك جيبمع بم غما ،هلل مح شم ء مجمع تقمليا
أهلل تأخ هللكذمحك ىف خلوف هلل طا هلل اض.
( )3الــزكــاة
 هللفحلام يت لمق ب محزكم ة نجمل أهنم مقنَّنم بأنصمب هللمقم دياهلل هللطد فلا ت ْف َاض محزك ة إال ب َقلْ ٍني قلحللد هللب مل بلموغ
نص  ،م د هللبرشط ماهللني سمن د هللإذ أخمذ مم هللهما
سقط م هللجاد ي ني إذ مل يكر م ل فال زك ة.
 هللكلام ز دت ااك إلنس ن هللس حله إنامء م ل َق َّمل مقمل نيً
فبمثال ألنيض محتمي ت ْسمقى بمامء طما فحلهم
محزك ة م محهد
مح ْرشد هلل محتي ت ْسقى بآمح هللنفق ت فحلهم نصمف مح شمماد هلل
عاهللض محتج نية محتي حتت ج إىل ااك أكثا فحله ني ْبع مح ْشمما؛
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ذمحممك ألن محشم ني ركمحلا يايممل محلنم س راكم هلل محسم ي
هلل ستثامني ألمو لد هلل محش ني ا كفمل همذ رمق محلفقما ءد
فإنام حيبي به محفقا ء هلل ألغنحل ء عىل املأ سمو ء احلمث حيقمق
إلسالم مح ل مح الجتامعحل هبذ ألسلو ،آلمر « محزك ة».
هللقل الَّ د محش ني همذ رمق اتمى ال نزهمل
خ ص محزك ة.

مح طم ءد

 هللمممر َثم َّا تظهمما هللسممطحل إلسممالم هلليس مماه ج نمماتشم ايع محزكم ة؛ احلمث عمكف ببلكحلم محفماد محلماملد
هللمحكنه يبلكه ستخال ًف مر ا ؛ محكي يؤدي نيسم محته
رحلممممممممم ة ﴿ :ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇﲈﲉ ﴾ [ رليل.]7 :

لد إىل
كام يبلهلل نه ج محوسط إلقا ني بحق محفاد
ج نما العممك ف بمأن محلجامعم فحلممه ا ًّقم مقمملَّ ًني أهلل حمملَّ ًد د
صه محفقا ء جلامع د هللهمو محزكم ة ﴿ :ﲇﲈﲉﲊ
خي َّ
ﲋ﴾ [ محممممذ نيي ت ﴿ .]19 :ﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉ
ﲊ﴾ [ نيج24 :د .]25
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حلف ل محقماآن محكمايا إىل صم ابهد كمام
هللقل أ ِض َ
حلف م ْلمك محسمامهلل ت هلل ألنيض هللمم
آليت محسم بقت د هللأ ِضم َ
ﳭ
ﳬ
فحلهر إىل ا د ق ل ت م ىل ﴿ :ﳧﳨﳩﳪﳫ
ﳮﳯﳰﳱﳲ﴾ [ ئلة]120 :د كام أضحلف ل بخصوصه
إمححله ت ىلد ق ل سبح نه ﴿ :ﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﴾ [ محنوني:
]33د هلل إلسالم ال يبنع سلا ممر ممتالك محثماهلل ت محط ئلم
بشماط أن يأ ب ل مر االل هللأن يصممافه اماللد هللأال
ينسى اق عب د ا هذ لد هللأال يسحلطا اما م ل عمىل
قلبهد ق ل ت م ىل ﴿ :ﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘﱙﱚﱛ
ﱨﱪ
ﱩ
ﱝﱟ ﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥ ﱦ ﱧ
ﱞ
ﱜ

ﱫﱬ ﱭﱮ﴾ [ ألعا ف.]32 :

هللهذ نه ج محنظا إىل لد هلل هللف منهد هللكحلفحل كتسم بهد
هللكحلفحل إنف قهد هو نه ج ألكبمل هلل ألعملل تنظمحلا أمما مهما
هللجمموهاي احل م ة إلنس م ند هللهممو يتفممق مممع فطمماة إلنس م ن
هللغايزته اا محتب ُّلكد هلليو زن بحلنه هللب اق جتبع مم ل
اد هللأن ل  -هللمحو ك ن مملو ًك محلفاد  -فحله اقوق ا هللمحلجامع .
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ذلتت .هتتو املنهتتاج األمثتتل التتاي حيفتتم مصتتلح الفتترد
ومصلح املجتم  ،ويوازن بينهام موازن عنت عىل أصتحاب
ةديام وسدي اثا.
املااه والنظريات البْشي
ا
( )4الصيـــــــام
فاين محصحل م مر أعظا محفا ئض محتي تايب سملا عمىل
محصربد هللقوة إلني دةد هلل محمتح ُّكا نمزهلل ت محمنفس محبشمماي
هللشهو هت د هلليكفي محصمحل م أن ا ت م ىل ع َّللمه بم محتقوى
قومحمممه  ﴿ :ﱓﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚ
ﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠ﴾ [ محبقاة.]183 :

ومظاهر التيسري يف الصيام كثرية؛ منها:
املظهر األول :الفطر يف املرض والسفر:
ين َأ ْهلل َع َمىل َسم َف ٍا َف ِ ملَّ َة
ق ل ا ت ىلَ ﴿ :ف َب ْر َك َن ِمنْك ْا َم ِا ً
ِم ْر َأ َّي ٍم أ َخ َا﴾ [ محبقاة]184 :؛ ف محفطا اض هلل محسمفا نيخصم د
هلل رليث محنبويَ :ع ِر ْب ِر ع َب َا ¶د َأ َّن محنبمي َ قم َل:
«إن اهلل ُحي أ ْن ت ُْؤت ُ خ ُص ُه ،كام ُحي أ ْن ت ُْؤت عنائ ُم ُه»(.)1
) (1أخاجه ألل مسنلهد اليث نيقا (.)5866
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هلل ا  حيا أن تؤتى نيخصه كام حيا أن تؤتى عز ئبمهد
قممم ل ت ممم ىل ﴿ :ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬ﴾
[ محبقاة.]185 :
املظهر الثاين :تأخري السحو وتعجيل الفطر:
عر أنمس  قم ل :قم ل نيسمول ا ﷺ« :تستح ُروا فتإن يف
الس ُحو برك ا »( )1هللعر عباهلل بمر مح م ص ¶ أن نيسمول ا
ﷺ ق ل« :ف ْص ُ
تل متا ب ْتي صتيامنا وصتيام أ ْهتل التتْكتاب ،أكْلت ُ
السحر»( .)2هللق ل ﷺ« :ن ينال الناب بخري ما عجلوا الفطر»(.)3
املظهر الثالث :النه عن الوصال:
َع م ْر َأ ِيب ه َا ْيم َما َة َ ق م َلَ :ق م َل َنيسممول ا ﷺ« :إيتتاك ُْم
مول مح َّل ِ
َّمك ت َو ِصمل َيم َنيس َ
وا ْلوصال» َقم محو َ « :فإِن َ
ممه»د َقم َل:

) (1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،محصومد ب  :،باك محسحوني ممر غم إجيم ،د
اليث نيقا (.)1923
) (2أخاجه مسلا صححلحهد كت  :،محصحل مد ب  :،فنل محسحوني هللتأكحلمل سمتحب بهد
هلل ستحب  ،تأخ ه هللت جحلل محفطاد اليث نيقا (.)1096
) (3أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،محصومد ب  :،ت جحلل إلفطم نيد امليث نيقما
()1957د هللمسمملا صممححلحهد كت م  :،محصممحل مد ب م  :،فنممل محسممحوني هللتأكحلممل
ستحب بهد اليث نيقا (.)1098
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يتا ُي ْطع ُمنت
«إنك ُْم ل ْست ُْم يف ذل .م ْثيل ،إين أب ُ
فاكْل ُفوا من ْاأل ْعامل ما تُطي ُقون»(.)1

يب وي ْستقين ،

املظهر الراب  :الصائم واجلناب :
عر ع ئشم هللأم سملب « :أن نيسمول ا ﷺ كم ن يلنيكمه
محفجا هللهو جنا مر أهله ثا يغتسل هلليصوم»(.)2
املظهر اخلام  :الصيام والنسيان:
عر أيب هاياة  ق ل :ق ل نيسول ا ﷺ« :م ْن نست و ُهتو
صائ ٌم فأكل أ ْو طب ،ف ْل ُيتم ص ْوم ُه ،فإنام أ ْطعم ُه اهللُ وسقا ُه»(.)3
( )5احلــــــج
رب عب دة م مححل بلنحل د هللهو جيبع ب مشمق ت كثم ة ال
نجله أي عب دة أخاىد هللمر هن ج ء محتشمايع إلسمالمي
ب محتحلس ما ِع ًحلم محلفطماة محبشمماي هللط قم إلنسم ن هللقلنيتمهد
هللذمحك ألموني آلتحل :
محصمومد

) (1أخاجه مسلا صححلحهد كت  :،محصحل مد بم  :،محنهمى عمر محوصم ل
اليث نيقا (.)1103
) (2أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،محصومد ب  :،محص ئا يصبح جن ًب د اليث نيقا
(.)1926
) (3أخاجه مسلا صححلحهد كت  :،محصمحل مد بم  :،أكمل محن سمى هلل بمه هللمج عمه ال
يفطاد اليث نيقا (.)1155
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 أن ابج مرة واسدة يف العمر:
ف ر أيب هايماة  قم لَ :خ َط َبنَم َنيسمول ا ﷺد َف َقم َل:
اب ةدْ فترض اهلل علت ْيك ُُم التْتتحج ،ف ُحجتوا»د َف َقم َل
«أهيا الن ُ
َنيج َلَ « :أك َّل َع ٍم َي َنيس َ
َت َاتَّمى َق َهلَم َث َال ًثم د
ول مح َّلم ِه؟» َف َسك َ
ا ،وملا ْاستتط ْعت ُْم»د
ا :نع ْم لوءب ْ
َف َق َل َنيسول ا ﷺ« :ل ْو ُة ْل ُ
ث َّا َق َل« :ذ ُ وين ما تر ْك ُتك ُْم ،فإنام هل .م ْن كان ةت ْبلك ُْم بك ْثترة
اختقفه ْم عىل أنْبيائه ْم ،فإذا أم ْر ُتك ُْم بيش ٍء ف ْأتُوا منْت ُه
ُسؤاهل ْم و ْ
ما ْاستط ْعت ُْم ،وإذا هن ْي ُتك ُْم ع ْن يش ٍء فد ُعو ُه»(. )1
 أن ابج ن يكون إن عىل القاد املستطي :
محقومحه ت م ىل ﴿ :ﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥ﴾
[آل عبا ن]97 :د هلل الستط ع تتحقق بأماير :ب محز دد هلل محا ال (.)2

مح بماد امليث

( ) 1أخاجه مسلا صححلحهد كت  :،ربد ب  :،فاض رب مماة
نيقا.)1337( :
) (2محا ال  :محوسحلل وصل إىل محبحلت را م ألد ء محنسكد هلل محز د :محنفق رالل محطبحل
طحلل فكة رب.
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 ومن مظاهر التيسري يف ابج:
 جو ز رب عر محغ . هللأن يطوف ايض ني ك ًب . هللقرص محصالة هللمج ه ب اف هلل زدمحف . هللنيفع راج ع ْر مر قلَّ َم ب ض محو جب ت عىل ب ضرممب ىف يمموم محنحمماد ك م محامي هلل محنحمما هلل رلممق
أهلل محتقص د هللغ ه .
 هللمرشهللعحل محفلي د هلل محتبتع ب مح باة إىل رب.فكل هذ يملل دالمحم هلل ضمح عمىل يسمما إلسمالم
هللما ع ته محط ق سلا(.)1
ومن ثم فتإن املتتبت لكتل عبتادة متن العبتادات يترى أن
التيسري واض ٌ فيها مقز ٌم هلا.
(جـ) يف أداء الكفّارات
ِ عت محكف ني ت نيل مر ا ب ب دهد محتكف خط يم ها
محمملنحل ؛ فقممل يقممع سمملا أخطم ء تت م نيض مممع أهلل ممما
محرشي ؛ محذمحك هللجلت محكف ني ت محكي َيم ْجمرب هب سلا مم
) (1ني جع بتفصحلل :فقه تحلس ربد د .حمبل حمبل د هللدد د ني ن نيد ص .21

ف له مر أخط ءد فحل فو عنه ا هلليصفح.
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هلل محكف ني ت هودة محرش سس أنو ؛ هللهي :كفم نية
مححلبم د هللكف م نية إلفطم نيد هللكف م نية ر ْلمقد هللكف م نية محقتمملد
هللكف نية مح ِّظه نيد هللكلهم ني عمت فحلهم محشمماي عمىل ك َّلمف
أد ء محك ّف نية؛ فحلنتقل ك َّلف مر مح تق إىل محصمحل مد
محتحلس
أهلل مر محصحل م إىل إلط مد عىل اسا قلنيته هللط قته.
(د) مظاهر التيسري يف الفتوى
االختالف يف الفتوى للتوسيع على املكلَّفني
أش ني مح لامء ح ِّققون إىل ِا َك ٍا بلحلغ ٍ خمتالف فتموى
مح لامء هللآني ئها؛ مر ذمحك قول إلم م محزنيكشمي م نيلمه ا م:
«اعلتتم أن اهلل مل ُينصت ْ عتتىل مجيت األسكتتام الشتترعي أدلت
ةاطع  ،بل ءعلها َني ةصتدا ا للتوستي عتىل املكلفتي؛ لتوق
ينحرصوا يف ماه واسد لقيام الدليل القاط عليه»(.)1
ف محش  ،محه فتوىد هلل ايض محه فتوىد هلل ماأة هلم فتموىد
هلل س فا محه فتوىد هلل نطا محه فتوى هللهكذ د هلل بر محقحلا يؤكل
» أن محفتوى ح ِّققم
كت به «إعالم وق عر ني ،مح
ا.
محلبصلح
( )1تسهحلل محوصولد حالهلليد ص.240
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هللمر ألمثل مح بلحل محتي تؤكل عودة نشأة الخمتالف
ألاك م محفقهحل إىل عصما محصمح ب  زممر محنبمي :
ختالفها زمنمه  اكما محصمالة محطايمق إىل بنمي
قايظ ؛ فقل نيهللى محبخ نيي عر بر عبا ¶ أن محنبمي 
ق م ل يمموم ألاممز « :،ن ُيصتتلي أستتد العص تتر إن يف بن ت
ةريظ »()1د فأدنيك ب نها مح رص محطايمقد فقم ل ب نمها:
«ال نص ،اتى نأتحله »د هللق ل ب نها« :بل نصم،د مل يماد منم
ذمحك»د فذكِا ذمحك محلنبي د فلا ي نِّف هلل الً ممنهاد فلقمل
أقا نيسول ا  خالفها فها محنه محو ال محذي سب ه
َّ
جلبحلع منهد هللها أصح به خ محطون محه صب ا مس ء.
هللمر محنامذج محو ضح ختلمف فحلمه محصمح ب م هللهمو
يسموي بم
قلحلل ب محنسب تفقو فحلمه م أن أبم بكما  كم ن ِّ
سلب فحلام يأخذهللن مر بحلت لد ال يفاق ب مر سمبق إىل
إلسالم هللغ هد هللك ن يقول :إنام أسلبو هللأجمونيها عمىل اد
( )1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،أبو  ،صالة خلموفد بم  :،صمالة محط محما
هلل طلو،د اليث نيقا)946( :د هللمسلا صححلحهد كت  :،جله د هلل محس د بم :،
ب دنية ب محغزهلل هللتقليا أها ألماير ت نيض د اليث نيقا)1770( :د بلفظ آخما:
هللهوَ « :أ ْن َال ي َص ِّل َ َّ َأ َالَ مح ُّظ ْه َا إِ َّال ِ َبنِي ق َا ْي َظ َ ».
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هللإنام محلنحل بالغد هللخ محبالغ أهللس هد فك ن  ي طحلها م بمه
حيفظون مص رهاد محكل ذمحك سو ء.
هلل آمحت خلالف إىل عبا  ف ضل بحلمنها؛ ما ع ًحلم َسم ْبق
إلسالمد هللم قملَّ موه ممر خملم ت هلمذ محمليرد هللقم ل« :ال
أج ل مر تاك د نيه هللم محه هلله جا إىل ا هللنيسومحه كبر أسملا
كاه »؛ فأبو بكا يايل مح للد هللعبما يايمل مح مللد هللخيتلمف
ً
نيأهيام فحلام حي ِّقق هذه مح ل مح د فحلجيء الختالف ركْا تب ً م
الختالفهام محاأي.

ال تتعصَّب ملذهب :
إن أئب محلير هلل محفقه مل يلزمو ألخذ ببمذ هبها هلل محتمز م
مح بل هب د بل ك نو ال ياهللن غن ضم ممر همذ الخمتالفد
هللك ن محو ال منها إذ نيأي صلح نيأي غ ه ال يمأنف أن
ياجع إمححله .
ف إلم م محش ف ي نتقل ممر مح ما ق إىل مصمما عم د فأنشمأ
مذه ًب جليلً هللتاك مذهبه ألهلللد إال بن ً هللعرشير مسأمح منه.
ياض محلخلحلفم أيب ج فما نصموني أن
هلل إلم م م محكد مل َ
جيرب مجحلع سلب عىل مح بمل بكت بمه « و َّطمأ»د نيغما شملة
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حتاي إلم م م محك نيهلل يته محهد هللمو فق علمامء محملير علحلمهد
ِّ
هللع َّلل إلم م م محك َني ْف َنه هذ بقومحه« :إن أصح  ،نيسول ا
تفاقو محبالدد هللقل يكون عنل ب نها ممر ألا ديمث
َّ 
م مل يبلغنيد هللمحو بلغني محغ َّ ت شحل ًئ مم دهللنته».
هللك ن ب نها ي بل ب جته د غ ه ُّ
تاخ ًص د أهلل مو فق جلامعم
سلب د مر هذ م ني ِهللي عر إلمم م ألمل؛ فقمل كم ن جلبهموني
ِ
عبمر نيأى
ياى أن رج م أهلل مح َف ْصمل تمنقض محوضموءد َفسمئل َّ
إلم م اتجا هللق م إىل محصالة هللمل يتوضأد هل يص ،إلمم م ألمل
خلفه؟ فق ل« :كحلف ال أص ،خلف م محك هللس حلل بر سحلا؟».
هللك ن أبو انحلف هللأصمح به يماهللن محوضموء ممر خماهللج
محلمد هللمحكر أب يوسمف م صم اا أيب انحلفم  -نيأى هم نيهللن
محاشحلل اتجاد هللك ن م محك أفتى ه نيهللن بأنه ال هللضموء علحلمه
إذ هو اتجاد َّ
فصىل أبو يوسف َخ ْلفه هللمل ي ِ ل محصالة.
هللني ِهللى أن محش ف ي تاك محقنوت
مج ع مر رنفحل

محصبح محم َّام َّ
صمىل ممع

مسجل إم مها ببغل د .ق ل رنفحل « :ف ل

ذمحك أد ًب مع إلم م» .هللق ل محشم ف حل « :بمل تغم َّ جتهم ده
ذمحك محوقت».
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هللق ل ك تا مقلِّ م « ْغني»( :)1محظ ها ممم تقملَّ م أنمه مل يم ِاد أن
خي محف مج ع مر سلب خم محف عبل َّحل مسمأمح جته ديم غم
قط حل د فإن ختالف محظو ها مر أسب  ،ختالف محبو طر.
هلل رليث« :عباد اهلل ،لتُستون صتفوفكم ،أو ليختالفن
اهلل بي وءوهكم»(.)2
هبذه محاهللا محطحلب د هللهبذ محتس مح لل أئب محسلف ني يم
محلير دهللن نتص ني هلوىد أهلل ت ُّصا محماأي؛ محمذ افظهما ا
د هللص م هنا مممر محتح سممل هلل محتخ صمماد هلل نتف ممت ألم م
ب لبها هللبأعامهلاد َف َا ِىض ا عنهاد هللجمز ها ا عنم هللعمر
إلسالم خ جلز ء.

( )1غني هلل محرشا محكب د بر قل م د قلم د ص.21
( )2أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،ألذ ند ب  :،تسموي محصمفوف عنمل إلق مم
هللب له د اليث نيقا)717( :د هللمسلا صححلحهد كت  :،محصمالةد بم  :،تسموي
محصفوف هللإق متهم د هللفنمل ألهللل فم ألهللل منهم د هلل الزدام م عمىل محصمف ألهللل
هلل س بق إمححله د هللتقليا أهلليل محفنل هللتقايبها مر إلم مد اليث نيقا.)436( :
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سؤال واحد وإجابات متعددة
إن محن س تتف هللت قوهتا هللط ق هتا؛ هللمحذمحك كم ن محنبمي
ﷺ جيحلا عر محسؤ ل محو ال بإج ب ت مت لدة؛ نيع يم رم ل
محس ئل هللظاهللفهد فح سأل ش َ ،ج ْللَ َقم ِو ٌّي محنبمي ﷺ عمر
أفنل ألعامل هللأابه إىل ا أج به ﷺ ب جله د سمبحلل اد
ممول ا ﷺ س ِ
ممئ َلَ « :أ ُّي مح َ َب ِ
مما َة د َأ َّن َنيس َ
ممل
ف َ مم ْر َأ ِيب ه َا ْي َ
َأ ْف َنل؟» َف َق َل« :إيام ٌن باهلل و ُسوله»ِ .ق َحلل« :ث َّا َمم َذ ؟» َقم َل:
ِ
ربو ٌ »(.)1
«اجلها ُد يف سبيل اللته» ق َحلل« :ث َّا َم َذ ؟» َق َل« :س ٌّج م ْ ُ
هللأج  ،مر يقوم عىل نيع ي أبويه محكربمه بمأن جهم ده
محممرب هلل إلاس م ن محو محليممهد فقممل َج م َء َنيجم َ
مل إِ َىل محنبممي ﷺد
ِجل َه ِدد َف َق َل« :أس ٌّ والداك؟»د َق َلَ « :ن َ ْا»د َق َل:
َف ْس َت ْأ َذ َنه
«ففيهام فجاهدْ »(.)2
هللي ْف َتى محشحلخ هلَم ِام محمذي ال يسمتطحلع جلهم د سم ا
را ،بأن أفنل مح بمل محمه همو ذكما ا ت م ىلد فم ْ َهللى َأ َّن
ِ
َأ ْعا بِ ًّحل َق َل محِاس ِ
مع ْال ْس َ
مال ِم َقملْ كَث َما ْت
ول ا ﷺ« :إِ َّن َ َ ئ َ
َ
َ
( )1أخاجه محبخ نييد كت  :،إليامند ب َ :،ب َ ،م ْر َق َل إِ َّن ِ
إل َيام َن ه َو مح َ َبلد اليث نيقا (.)26
( )2أخاجه محبخ نييد كت  :،جله د هلل محس د ب  :،جله د بإذن ألبويرد اليث نيقا (.)3004
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َع َىلد َف َأنْبِ ْئن ِي ِمنْه بِشمَي ٍء َأت ََشب ْث بِ ِ
مه» َقم َل« :ن يتن ُال لستانُ.
َّ
َ
َّ
()1
ْط ابا م ْن ذكْر اهلل . »
 مححلل ب نيدةد غزهللة ذ ت محسالسلد امتلا عبماهلل
فتحلبا ثا
بر مح ص  هللأشفق عىل نفسه إن غتسل أن هيلكد َّ
َّ
صىل محصبح بأصح بهد فمذكاهلل ذمحمك محاسمول ا ﷺد فقم ل
محنبي ﷺ« :يا عمرو ،صليا بأصحاب .وأنا ءنت ؟» فقم ل
عباهلل :خشحلت عىل نفيسد هللقمل قم ل ا ت م ىل ﴿ :ﱩﱪ
ﱫﱭﱮﱯﱰﱱ﴾ [ محنس ء .]29 :فنحك
ﱬ
نيسول ا ﷺ هللمل يقل شحل ًئ (.)2
 هللقل ج ء س ئل رب يقول :ي نيسول اد مل أش اد
فنحات قبل أن أنيميد فق ل محنبمي ﷺ« :ا م ون سترج»د فمام
سئل محنبي ﷺ يومئذ عر يشء قلِّ م هللال أ ِّخا؛ إال قم ل« :افعتل
ون سرج»(.)3
( )1أخاجه بر م جه سننهد كت  :،ألد،د َب َ :،ف ْن ِل ِّ
محذك ِْاد اليث نيقا (.)3793
هللصححه ألمحب ين صححلح سنر بر م جه.
( )2أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،محتحلباد ب  :،إذ خ ف جلنا عىل نفسه اض
أهلل وت أهلل خ ف مح طش تحلباد ()541/1د م ل ًق .
( )3أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،مح لماد بم  :،محفتحلم هللهمو هلل قمف عمىل محل بم
هللغ ه د اليث نيقا ()83د هللمسلا صححلحهد كت  :،ربد ب  :،مر الق قبمل
محنحا أهلل نحا قبل محامىد اليث نيقا (.)3216
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مج َهمم َن( )1سممحللن عبممل ا بممر عبمما
 نيأي كَثمم بممر ْ
¶ يبّش َ ْس َ ى ب محصف هلل اهللةد فق ل محه« :أوّش
محس ي ب محصمف هلل ماهللة؟» .فقم ل محمه بمر عبما« :محمئر
س حلت فقل نيأيت نيسول ا ﷺ يسم ىد هللمحمئر مشمحلت محقمل
نيأيت نيسول ا ﷺ يبّشد هللأن شحلخ كب »(.)2
 أخذ رشكون عامني بر ي ا  فلا يككوه اتى ن ل
مر نيسول ا ﷺ هللذكا آهلتها بخ  .فلام أتى محنبمي ﷺ قم ل
محه« :ما و اءك يا عام ؟».
ق ل عامني ٌّ « :ي نيسول اد م تاكوين اتى نلمت منمك
هللذكات آهلتها بخ ».
ق ل محنبي ﷺ« :كيف دد ةلب.؟».
ق ل عامني« :مطبئر ب إليامن».
( )1كث بر مجه ن محسلبى  -هلليق ل :ألسلبى  -أبو ج فا محكوىفد نيهللى عر عبل ا بر عبما
بر خلط ،د هللأبى عحل ضد هللأبى هاياةد هللنيهللى عنه عطم ء بمر محسم ئاد هللمححلمث بمر أبمى
سلحلاد ق ل أبو ا تا :شحلخ يكتا اليثهد هللذكاه بر اب ن ىف محثق تد هللنيهللى محه أصمح ،
محسنر الي ًث هلل الً ىف شى ب محصف هلل اهللةد هللنيهللى محه أبو ج فا محطح هللى.
( ) 2أخاجه محكمذي سننهد أبو  ،ربد ب  :،م ج ء محس ى بم محصمف هلل ماهللةد
()208/3د اليث نيقا ( .)864هللصححه ألمحب ين ت لحلقه عىل محسنر.
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ق ل محنبي ﷺ« :فإن عادوا ف ُعد»(.)1
هلل هذ وقف أنزل ا قاآ ًن ي ْت َىل إىل يوم محقحل مم محتظمل
وعظ احل هلل محلنيس ب ق ًحل محعم ش هلً عىل ساما إلسمالم
هلليرسهد ق ل ت م ىل﴿ :ﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸ ﴾

[ محنحل.]106 :

هللي ِّرب نيسول ا ﷺ بأن مم ذهما إمححلمه عمامني ممر دفمع
ألذى هلل محنماني عر نفسمه محمون ممر محاشمل محفهماد فقمل
أخاج محكمذي عر ع ئش ▲ ق محمت :قم ل نيسمول ا
ﷺ« :ما ُخري عام بي أمرين إن اختا أ شدمها»(.)2
 هللقل ج ء نيجل إىل نيسول ا ﷺ يسأمحه عمر إلسمالمد
فق ل نيسمول ا ﷺ« :مخ صتلوات يف اليتوم والليلت  ،فقم ل:
عىل غ ه ؟» ق ل« :ن ،إن أن تطوع»د ق ل نيسمول ا ﷺ:
«هل َّ
( )1أخاجممه رم كا مسممتلنيكهد ()389/2د اممليث نيقمما)3362( :د هللعلممق علحلممه
محذهبي بأنه :عىل ط محبخ نيي هللمسلا.
( ) 2أخاجه محكمذي سننهد كت  :،أبو  ،ن قاد ب  :،من قا عامني بر يم ا هللكنحلتمه
أبو مححلقظ ن د ()668/5د اليث نيقا ()3799د هللصححه ألمحب ين ت لحلقه عىل
سنر محكمذي.
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مىل غم ه؟» قم ل« :ن ،إن أن
«وصتيام مضتان»د قم ل« :همل عم َّ
عىل غ هم ؟»
تطوع»د هللذكا محه نيسول ا ﷺ محزك ة .ق ل« :هل َّ
ق ل« :ن ،إن أن تطوع» فأدبا محاجلد هللهو يقمول :هلل ا ال أزيمل
عىل هذ هللال أنقه .ق ل نيسول ا ﷺ« :أفل إن صد »(.)1
هللهذ وقف يؤكل أن نهب إلسالمي يقوم عىل محتحلس
هللنيفع راجد هللعلم محتكلحلف بام ال يستط .
ف محتكمم مححلف إلسممالم دنيجمم ت متف هللتمم د هللقممل أهللضممح
محنبي ﷺ محلس ئل رل ألدنى محلتكم مححلف ب مل إليمامند هللهمو أد ء
محفا ئض فاهللض عىل كل مسلا هللمسملب د هللأعمىل منمه محتطمو
ب محنو فلد ثا زيل مر محرب هلل إلاس ند هللهن ك من زل شمتى ألهمل
مح بممل هللأصممح  ،مح ممز ئا هلل هلبمما يتن فسممون هلليتسمم بقون
إدني كه هللحتصحلل خ ه .
محكر محنبي ﷺ م هللهو لا هل دي م أنيشل س ئله إىل رل
ألدنى؛ تحلس ً عىل أمتهد هللأكَّل هذ مو قمف أخماىد ف مر
أيب ث لب خلشني  ق ل :ق ل نيسمول ا ﷺ« :إن اهلل فترض
( ) 1أخاجه محبخ نيي صححلحهد كت  :،إليامند بم  :،محزكم ة ممر إلسمالمد امليث
نيقا.)46( :
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فرائض فق تضيعوها ،وسرم سر ٍ
متات فتق تنتهكوهتا ،وستد
ُُ
سدو ادا فق تعتدوها ،وسكا عن أشياء من غتري نستيان ،فتق
تسألوا عنها»(.)1
هللامامد فمام َّ
هللق ل عبحلل بر عب « :)2(إن ا َّ
أامل
أامل
َّ
ِ
اام ف جتنبوهد هللتاك ب ذمحمك أشمحل ء مل حي ِّل ْلهم هللمل
فأا ُّلوهد هللم َّ
حي ِّا ْمه د فذمحك عفو مر اد ثا تال قول ا ت م ىل﴿ :ﲞﲟ
َ
ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﱠ [ ئلة.)3(»]101 :
نخلل عا سبق إىل أن محتحلسم هللنيفمع رماج سمب َ ممر
سامت هذه ألم د هللخصحلص ممر خص ئصمه د هللأن محتشمليل
هلل محغلو ال ي ِّرب عر تقوى هللال عر علا ني سمخد بمل ي مرب عمر
ضحلق أفقد هللقل فها هللعلا.

( )1أخاجه محل نيقطني سننهد كت  :،محاض د اليث نيقا ()42د هللأخاجه رم كا
ا مح قحلملة
مستلنيكهد كت  :،ألط ب د اليث نيقا ()7114د هللاسنه ألمحب ين
محطح هللي د ص(.(338
( )2عبحلل بر عب بر قت دة كيد محو عظ فرسد هللمحل احل ة محاسمول د هللكم ن ممر
ثق ت محت ب هللأئبتها ببك د هللك ن يذكِّا محن سد فحلحرض بر عبا ¶ جملسهد
م ت قبل بر عبا بأي م قلحلل د هللقحلل :تو سن أنيبع هللسب مر هلجاة.
( )3أخاجه عبل محاز ق مصنفهد ()534/4د اليث نيقا ()8768د هلل بر أبى شحل َب
مصنفهد ()164/7د اليث نيقا (.(35004
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اعــرتاف  ...كلم ٌة أخري ٌة ومساحقة
محقل أاببت أن أكون ش هلً عىل مح رص هللني هلل ًيم محلو قمعد
هللبام أن محكت  ،خي طا محو قع هللال ينفصل عنهد فقمل تكلبمت
بلس ن محو قع محذي متع بلهلل فع إلنيه  ،هللأسمب بهد هللب محبحلئم
خلصب محفتن محتكف ؛ اتى هللقع محنمح ي ممر شمب بن محمذير
محسم ْوء تد فلسم ن
أمهلن ها هللنسحلن ها هللسقطو كمل همذه َّ
ا ل محو قع هو محذي يسأل مح نو ن بلس ن ام ل محشمب :،
ملاذا أنا إ هايب؟! وملاذا أنا كافر؟!
هلل محكت  ،هكذ يش بأص بع الهت م إىل جتبع هلل محنخبم
هللأهل مح لا هلل ؤسسم ت محكبويم هلل محس سم د يمتها جلبحلمع
ب محتقص هلل محنسحل ن احلنً هلل محغفل احلنً آخا.
كا مر أست ذ جم م ي هللم لما ب مل نيس هللشمحلخ ب سمجل
ت جاهلل ب محكلب د محتحقحلمق شمهاة أهلل مغمنا مم دي عمىل اسم ،
محقحلاد هللتا غتحل ل ألسوة هلل محقلهللة مر صفوة جتبمعد هللإعمالم
إلث نية هلل نف (ادف وةوووول)د فلا ت مل بما جمها هللأقالمهما
محلبن ء بقلني م هي محلبص محح محشخصحل د هللكا مر ن ئا ببجلمس
محش ا مل حيكم محتشمايع محمذي عمه بم جلسد ممر خمالل
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محوس ط ت هلل محطلب ت محتي يقلمه محنمو  ،إىل محموزني ءد هللكلهم
خاق محلتشممايع هلل محقم نون محمذي عموهد هللمم مل حيمكم أهمل
محترشيع ترشي ها فلر حيكمه أال!!!
هللكا مر مسؤهللل محسملط محتنفحلذيم ط مر مح ل محم
تنفحلذ محلق نون غ حم يل هللغ ع دلد فال يطبمق محقم نون عمىل
كب ني جتبع.
هللهكذ َ ...ع َّا محفس د هللص ني ق عملة غ محبم د فكم ن نمتب
موه د فخمماج محفكمما محتكفم يد هلل إلنيهم يبد هلل محبلطجم د
مشم ً
هللأطف ل محشو ني د هلل ت جاة ب ألعن ء محبرشي  ..هللهلا جا ..
هللا َد ُّني محق ئل:
سكترا متن سنظتل
هيهتتات دنت
ا
فتالشت ء يرءت يف املتاا ألصلته
هللال أستثني نفيس فأتكلا بثق ف إبا ء محذم د بمل إن همذه
الهت م ت موجه إ ّيل قبل جلبحلع.
إن الئح الهت م

محكتم  ،تمتها جلبحلمع بمأهنا تاكمو

محشب  ،فايس س ئغ محلبكبصم بنم هللبشمب بن د هللربالهتما
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سبوم عىل مح قل سملا ب محشمبه ت هلل الفمك ء تد هللعمىل

محقلا سلا ب محشهو تد هلللالت محتغايا هلل ستال ،هلويم
محتي ال هتلأ مححلل هن نيد إن إد ن محظ هاة ال يكفيد بل البمل ممر
محوقوف عىل محلهلل فع هلل ألسب ،د هلل محنظما ىف رلمول مح بلحلم
محن ج د هللحتبل سؤهللمححل ل ه أعظا ثاهللة

محوطر :إلنس ن

هللبخ ص محشب .،
هللهكممذ ج م ءت سممطوني محكت م  ،أشممبه بص مماخ قويم
جتبع :فهل وصلا الرسال ؟!

هللجممه
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وختـامًــا:
فإن محفكا يو َجه ب محفكا هللاسر محكبحل د هللإاحلم ء ألسموة
هلل محقلهللةد هللتوصحل ت هذه محلني س هللنت ئجه تككز حم هللني
آلتحل مر أجل عالج ظ ها إلنيه  ،هلل محتكف :
 مح الج ألمثل محلغلو هللم يمؤدي إمححلمه ممر عنمف هللإنيهم ،
د خممل جتب م ت إلسممالمحل د إنممام يكممون ببن م ء محمموعي
محصححلحد هللإاحل ء علا ق صلد هلل محتفك مح لبيد هلل عمتامد
محمملمححلل مح قمم ،هلل محمملمححلل مح لب ميد هللإاحل م ء ثق ف م رممو نيد
هلل محت لدي محفكاي د هللقحلا إلبل هلل جلامل محقاآن هلل محسن .
 هللمر ألمهحل ببك ن ملء محفا غ محفكماي محملى محشمب ،
اتى ال يبعه غ ن بام خيلم مص ره.
 هللمر أها ها إز مح محصل م بم ؤسسم ت محتمي ت بمل
ج نا محفكا هلل اف هللبن ء محقمحلا« :وزا ة الثقافت ومؤسست
األزهر واألوةاف والتعليم»د هلل جتام همذه ؤسسم ت عمىل
نيؤي لب ه د ت هللن هللتن غا؛ هللإال فمنحر نشمماذم شمب بن
هللنصنع النقس م جتبع بأيلين !!!
هللا تتن غا جهمود هللز نية محثق فم ممع هللز نية محكبحلم
هلل محت لحلا مع ألزها هللمؤسس ته؛ يبكنن بحق أن نقيض
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عىل ا مح محرص محفكاي محذي هللصل رل الهت مم ت
هلل محت ممم يل هلل محتنممم فا !...فممم الختالف يشء هلل محتنممم ز
هلل محصل م هلل محرص يشء آخا.
 عالج شكالت الجتامعحل ممر فقما هللمماض هللجهملد
هللعالج محبط مح هللأما ضه د هللحتقحلق مبملأ تكم فؤ محفماص
محلجبحلع دهللن نححل ز ص محح فئم أهلل تحلم ني أهلل امز،؛ ألن
سمم هلل ة رقمموق هلل محو جبمم ت هلل جمما أسمم
إلسالم هللهو مر اقوق إلنس ند هلل مح لل أس س لكد
هلل محشونيى عامد نظ م ركا إلسالمد هللذمحك اتى ين ا
جتبع ب ألمر نشودد ف ألمر مح للد هلل الضمطا ،
جلوني هلل محظلا.
 حتايا صطلح ت محشمماعحل هللضمبطه بنمو بط هلل ضمح
اتى ال يسمتغله همؤالء غم محون هلل فسملهللن ألنيضد
هللذمحك مثل مصطلح جله دد هللد ني رما،د هللد ني إلسمالمد
هللغ ه مر صطلح ت محتي تث ني عىل محسم ا إلسمالمحل
هللهل تأث ت قوي د هلل و جه مح قلحل هلل مح لبحل محكل مم يثم ني
مر أسئل خ طئ هللشبه ت ب طل د محقل ع َّلبن محقاآن محكمايا
أال تبقى أسئل دهللن أجوب هللال شبه ت دهللن نيدهللد.
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مجحلع ا امل محت لحلبحلم محتخ طما

 تطويا ن هب محلينحل
إنس ن مح صماد هلل الهتامم هلل مح ن ي بإعل د هللتملنييا ألئبم

هللعلامء محلير هللأس تذة محكبحل محلينحل د هللتشجحل ها هللدعبهما
مححلكونو قلهللة اسن محطالهبا هللأبن ئها.
 فتح ب  ،رمو ني محمليني ن قشم آلني ء محتمي فحلهم غلمو
هللتشمملد هللبحلمم ن فسمم د هممذه آلني ء بمم محفكا هلل رجممب
محو ضح د هللهذ يتحقق مر خالل إت ام منم با محتوعحلم
ببختلف صونيه مح لامء محلير محوسطي محصححلح.
 وللقانون دو  :فحلنبغي َّأال يفلت أصح  ،محفكما نحماف
تطاف مر تطبحلق مح ق  ،محا د ؛ هللذمحك ممر أجمل ل يم
جتبع مر نيتك  ،مثل هذه جلا ئا خلم بأمنمهد هللمحقمل
سام همذه محقنمحل ؛ احلمث
ك ن محقاآن محكايا هلل ً
ضح ا ً
قمممممم ل ت مممممم ىل﴿ :ﱫﱬﱭﱮﱯﱰ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻ

ﲂ ﲄﲅﲆﲇ
ﲃ
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁ

ﲈﲊﲋﲌﲍﲎ﴾ [ ئلة.]33 :
ﲉ

(ن ا  ..إن ا َي َز ب محسلط ن م ال يز ب محقاآن).
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 بيان سقائق الوسطي والتيسري يف اإلسقم:
احلث إن محوسطحل هي أباز خص ئه هذ محليرد هللقل د َّمحت
عىل ذمحك محشو هل ت لدة مر محقماآن محكمايا هلل محسمن محنبويم د
ف محغلو ختحل ني خ طئ هلل نححل ز ب طل مر تشلديرد ك ن سب ًب ممر
أسب  ،هالك ألما قبلن د هلل محق علة أنه ال إفا ط هللال تفايطد ق ل
ت ىل﴿ :ﱚﱛﱜﱝ﴾ [ محبقاة.]143 :
 إن الختالف إلجي يب ( ختالف محتك مل) سنَّ ممر سمنَر
ا َخ ْل ِقهد هللهو ظ هاة إجي بحل د هلل محت لد هلل محتنو مظهما
كويند هلل محو الي ا هللالهد هللمحكر شكل

الخمتالف

محسلبي محذي يؤدي إىل خلالف هلل محتق طع هلل محتن ز د هللهمو
مر أخطا م أصحلبت به ألمم

عصممان رم يلد هللمحقمل

اذنين ا ت ىل منهد فقم ل ت م ىل﴿ :ﱄﱅﱆ

ﱈ ﴾ [ ألنف ل.]46 :
ﱉ
ﱇ

 إن محتحلس هللنيفع راج مر أعظما مق صمل همذ محمليرد
هللمحقممل ج م ء قومحممه ت م ىل ﴿ :ﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠ
ضح
سام هلل ً
ﲡ ﴾ [ رب]78 :د ا ً

همذ خلصموص؛

هللمر ثما ك نمت ق عملة « ألصمل
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ألشمحل ء إلب ام »د

هلل« محن مماهللني ت تب محلح حظمموني ت»د هلل« شممق للمما
محتحلس »د إهن محشمماي محسمبح محسمهل محلحلنم د (فلمر
يش د محلير أال إال غلبه)د هللمحقل ل َّلت ق علة محتحلسم
كل مظ ها محلير إلسالمي هلل كل جو نبه.
 إن إلسالم مححلست محه مشكل
ج له إلسالم جز ًء مر نسحلب ألم ؛ فك نت محق علة أن
محت مل مع آلخا؛ فقمل

(هلا م محنم هللعلمحلها مم علحلنم )د ف إلسمالم همو محملير
خل تاد هللهو دعوة محلن س ك ف د هللنيسومحه نيلم محل م

؛

هللمحذمحك سمتوعا تشمماي ه كمل رنم ني ت هلل ِ َلمل
هلل محرش ئع ألخاى.
 إن ألدي ن كله م هللمنه محلير إلسمالمي م ال تملعو إىل
محتطاف هلل إلنيه ،؛ فهي ئع سامهللي جم ءت ب حبم
هلل محسالم هلل محال هلل محتسم محد هللإن محمنامذج تطافم ممر
أتب أي دير مححلست اج عىل محلير؛ بمل محملير بنب مه
محصم

محكتمما قلسم محتممي أنزهلم ا ت م ىلد هلل

ألنبحل ء هلل محاسلد هو رج عىل محن س.
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 إن إلسممالم ال خيشممى محنقمملد هللنحممر ال هنمم جا هللال
نممل فعد ال هنمم جا أامملً ألن محقمماآن ع َّلبنمم مكمم نيم
ألخمممالقد هللأمانممم بقومحمممه ﴿ :ﲶ ﲷﲸ﴾

مو َءة
[ محبقاة]83 :د هللنحر ال نل فع ألنه مححلس محإلسمالم َس ْ
يل َفع عنهم د هللإنمام نبم ِّ رقم ئقد هللنملعو إىل رمو ني
مح ق ،هلم دئ ب حلملً عمر محت صماد نملعو إىل كلبم
سو ءد رج ب رج د هلل محلمححلل ب محلمححللد نملعو محنم س

فاق ب
إىل أن ت ِّ

محلير هللأف م ل محبشمماد هللأن خلطمأ

محفكا أخطما ممر خلطمأ

محف مل .هللأن إلسمالم قمل

عتبل محلمححلل مح ق ،هلل محلمححلل مح لبي.
هذ د هللب ا محتوفحلقد هلل ربلا ني ،مح



.
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املصادر واملراجع

محلكتوني

عتق د ت فاق سلب هلل رشك  /محا زي؛ ما ج
محنش ني  -.محق هاة :مكتب محنهن رصي د 1938م.
مح قحلممملة إلسمممالمحل  /مصمممطفى البمممي -.
بحمممو
إلسكنلنيي  :د ني محلعوةد 1984م.
ت نييخ جللل /حمبل أبو زهاة  -.محقم هاة :د ني محفكما مح مايبد
1980م.
ت نييخ محفاق إلسالمحل هللنشمأة علما محكمالم عنمل سملب /
ع ،مصطفى محغا يب -.محق هاة :كتب رسحلنحل د 1948م.
ت م نييخ ممذ ها إلسممالمحل  /حمبممل أبممو زهمماة  -.محق م هاة:
د ني محفكا مح ايبد 1971م.
محممممملير  /إلسمممممفا يحلني -.محقممممم هاة:
محتبصممممم
مطب ألنو نيد1955م.
محتنبحله هلل محاد عىل أهل ألهو ء هلل محبل  /لطي -.بغل د :ثنىد
]؟.[19-
عبل جلب ني؛ ت لحلق إلم م ألل
ا ألصول خلبس  /محق
بر رس بر أيب ه شا؛ حتقحلق عبل محالر مح ثامن -.محق هاة:
مكتب هللهب د 1965م.
ا جوهاة محتواحلل  /محب جونيي -.محق هاة :مطب مصطفى
محب يب رلبيد]؟[19-
ا مق صل محط محب  /محتفتم ز ين  -.بم هللت :عم مل محكتماد
1989م.
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صون نطق هلل محكالم عر فني نطق هلل محكالم  /محسحلوطي؛ نشمما
هللت لحلق ع ،س مي محنش ني -.ط -.1محق هاة :مطب محس دة
فجا إلسالم  /ألل أم  -.محق هاة] :د.ن[د 1928م.
محفمماق ب م محفمماق  /محبغممل دي؛ حتقحلممق حمبممل حمحل مي محمملير
عبل ربحلل  -.ب هللت :مكتب صبحلحد1985م.
محفصممل لممل هلل ألهممو ء هلل محنحممل  /بممر اممزم محظ م هاي
ألنلمحيس  -.محق هاة :مطب محسالم مح حل د  1317هم.
لل هلل محنحل  /محشهاست ين  -.محق هاة :مطب محسالم مح حل د
 1956م.
نشأة آلني ء هلل ذ ها هلل محفاق محكالمحل  /حيحلمى ه شما اسمر
فاغل  -.محق هاة] :د.ن[ د1972م.
خلو نيج هللقنحل محتكف  /ع ما محنج ني -.محق هاة :هلحلئ مح م
محقصوني محثق ف د 2016م.
صممممححلح محبخمممم نيي /محبخمممم نيي  -.ط -. 1محقمممم هاة:
د ني محصفوةد1994م.
صمححلح مسمملا  /مسملا؛ حتقحلممق حمبممل فمؤ د عبممل محبم قي-.
محق هاة :د ني إاحل ء محكتا مح ابحل د 1954م.
محقاآن هللصحوة مح قل /حمبل حمبل د هللد -.محق هاة :د ني ن نيد
2004م.
محسم ن مح مما / ،بممر منظمموني -.ط -.3بم هللت :د ني صم دنيد
1414هم.
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تفس محقاآن مح ظحلا  /بر منظوني؛ حتقحلق حمبل اس شمبس -.
ط -.1ب هللت :د ني محكتا مح لبحل د 1419هم.
إلاس ن تقايا صححلح بر اب ن  /بر اب ن؛ حتقحلق شم حلا
ألنينؤهللط  -.ط -. 1ب هللت :مؤسس محاس مح د 1988م.
حكا هلل ححلط ألعظا  /بر سحلله؛ حتقحلق حيحلى خلشم -. ،
ط -. 1محق هاة :م هل خطوط ت مح ابحل د 1998م.
م جا مق يحلس محلغ  /بر ف نيس؛ حتقحلق عبمل محسمالم حمبمل
ه نيهللن  -.ط -. 1ب هللت :د ني جلحللد 1991م.
ت ج مح اهللس /محزبحلملي؛ حتقحلمق عبمل محسمت ني ألمل فما ج -.
محكويت :هللز نية إلنيش د هلل ألنب ءد 1984م.
تفسمم محشمم ا هللي  /حمبممل متممويل محشمم ا هللي -.محقمم هاة:
د ني أخب ني مححلومد 1991م.
سنر أيب د هللد  /أبو د هللد محسجست ين؛ ت لحلق ألل س ل ع-. ،
ط -. 1محق هاة :مطب مصطفى محب يب رلبيد 1952م.
نحلل ألهللط ني  /محشوك ين؛ حتقحلق عبل من ا إبما هحلا -.ط-.1
محق هاة :مطب مصطفى محب يب رلبيد 1937م.
جا محكب  /محطرب ين؛ حتقحلق للي عبل جحلل  -.محق هاة:
مكتب بر تحلبحل د 1985م.
سلسل ألا ديث محصححلح هللشميء ممر فقههم هللفو ئمله /
ألمحب ين  -.ط -. 4دمشق :كتا إلسالميد 1985م.
سنر محكممذي /محكممذي -.محقم هاة :مج حلم كنمز إلسمالميد
2000م.
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إلنيه  ،صن ع غ إسالمحل  /نبحلل محوق بب هللي  -.محق هاة -.
د ني محبب هللي محلنرشد 2002م.
فاد ت غايا محقاآن  /محا غا ألصفه ين؛ حتقحلمق صمفو ن
علن ن محل هللدي  -.ط -. 1ب هللت :د ني محقلاد 1412هم.
ج مع محبحل ن تأهلليل محقاآن  /أبو ج فا محطربي؛ حتقحلق ألمل
حمبل ش كا  -.ط -. 1ب هللت :مؤسس محاس مح د 2000م.
علا محتفس  /بر جلوزي؛ حتقحلمق عبمل محماز ق
زد س
هلي  -.ط -. 1ب هللت :د ني محكت  ،مح ايبد 1422هم.
مسنل الم م ألل بر انبل  /بمر انبمل  -.ط -. 1بم هللت:
د ني إاحل ء محك مح ايبد 1991م.
سنر محنس ئي  /محنس ئي  -.محق هاة :د ني رليثد 1987م.
موسوع بحل ن إلسالم :محاد عىل الفك ء ت هلل محشبه ت /نخب
مر مح لامء  -.ط -. 1محق هاة :د ني هنن مرصد  2011م.
محس ة محنبوي  /بر هش م؛ حتقحلق طمه عبمل محماءهللف سم ل-.
محق هاة :ك محطب ع محفنحل تحلةد 1974م.
دالئل محنبوة  /محبحلهقي؛ حتقحلق عبل محالر حمبل عثامن  -.ط-. 1
لين نونية :كتب محسلفحل د 1969م.
جمبوع محوث ئق محسحل سحل محل هل محنبموي هلل خلالفم محا شملة /
حمبممل لحلممل ا رحلمملني آبمم دي هلنمملي -.ط -. 6بمم هللت:
د ني محنف ئسد  1407هم.
وطأ  /م محك بر أنمس  -.ط -. 3محقم هاة :جلمس ألعمىل
محلشئون إلسالمحل د 1987م.
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صممنف  /عبممل محمماز ق محصممن ين؛ حتقحلممق ابحلمما محممالر
ألعظبي  -.ب هللت :جلس مح لبيد 1970م.
صنف  /بر أيب شحلب  -.ط -. 1ب هللت :د ني محفكاد 1989م.
ستلنيك عىل محصمححلح  /رم كا محنحلسم بونيي  -.ط-. 1
ب هللت :د ني اف د 1986م.
سنر محل نيقطنى  /محل نيقطني ؛حتقحلق محسحلل عبل ا ه شما -.
محق هاة :د ني ح سر محلطب ع د 1966م.
ا مح قحللة محطح هللي  /بر أيب مح ز؛ حتقحلق ألمحبم ين  -.ط-. 6
ب هللت :كتا إلسالميد 1981م.
فقه تحلسم رمب  /حمبمل حمبمل د هللد  -.محقم هاة :د ني نم نيد
2013م.
غنى هلل محرشا محكب عىل ممتر قنمع  /بمر قل مم  -.ط-. 1
ب هللت :د ني محفكاد1984م.
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مـؤلفـات د .حممد داود
فى جمال الدراسات اللغوية:

 )1محقاآن محكايا هللتف عل

نى (جزء ن)د نرش د ني غايا.

 )2محلالمح هلل راك ىف مح ابحل

رصةد نرش د ني غايا.

 )3محلالمح هلل محكالم ىف مح ابحل

رصةد نرش د ني غايا.

 )4مح ابحل هللعلا محلغ رليثد نرش د ني غايا.
 )5محصو ئت هلل نى ىف مح ابحل د نرش د ني غايا.
 )6محلغ هلل محسحل س ىف ع مل م ب ل  11سبتبربد نرش د ني غايا.
 )7اا ،محكلامت ىف محغزهلل ألمايكى محل ا قد نرش د ني غايا.
 )8دمو محشوب شى ب يلى سحلبويهد نشما

ك يامم محإلنت ج إلعالمى.

 )9محلغ هللكاة محقلمد نرش د ني غايا.
 )10محغوي ت حملث د نرش د ني غايا.
 )11جسل إلنس ن هلل محت ب ت محلغوي د نرش د ني غايا.
 )12كممامل محلغم محقاآنحلم بم اقم ئق إلعجم ز هللأهللهم م خلصممومد
نشما د ني ن ني.
 )13م جا محت ب الصطالاى ىف مح ابحل

رصةد نرش د ني غايا.
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 )14م جا أمحف
)15

محكالم ىف مح محل

رصةد نرش د ني غايا.

جا محوسحلط هلل ستلني ك ت سترشق د نرش د ني غايا.

 )16م جا محفاهللق محلالمححل ب كلامت محقاآند نرش د ني غايا.
 )17جلمححل محلغ هلل محفكاد نرش د ني غايا.
 )18كلامت محقاآن عرب محزمر ( ذ كتا هل خللود؟)د نشما د ني هلالل.
 )19محلغ ىف حمما  ،محقملس ( يمك ق هللمم هللسمجل رقم ئق)د
نشما د ني هلالل.
 )20إلعج ز محبحل نى ىف محقاآن محكايا ىف ضوء علما محلغم رمليثد
نرش د ني هلالل.
 )21عزيزى لحمل (أسمئل لحملير أمم م مح قمل هلل مح لما)د نشمما
د ني هنن مرص.
 )22محلغ كحلف حتحل ؟! هللمتى ووت؟!د نشما د ني هنن مرص.
 )23محلغ هلل محقوة هلل رو ،محلغوي د نشما د ني هنن مرص.



فى جمال حتقيق الرتاث:

 )24كشف
)25

نى ىف متش به ث يند البر مج ع د نرش د ني ن ني.

ا ك فحل بر ر جاد البر مج ع د نرش د ني ن ني.

 )26مشتبه ت محقاآن محكاياد محلكس ئىد نرش د ني ن ني.
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 )27م جا ألمحف

محقاآنحل د محلقلحلبىد نرش د ني آلد .،

 )28خت ني مر مل ئح خت ني  محلش عا محشهحلل حيحلى محصممارصىد
نرش د ني ن ني (.ف ز هذ محكت  ،بج ئزة جمبع محلغم مح ابحلم عمر
حتقحلق محك

محسن .)2004

 )29حتحلمم محمود محعديما ك ممل كحلالنمىد نرش د ني ن ني.



فى جمال الدعوة اإلسالمية:

 )30آالم أم ب

محقلس هللغلني مححلهودد نرش د ني ن ني.

 )31مو قف هللعرب ( 5جم × 1جمم )د نرش د ني ن ني.
 )32موعظ محبق

محرشيف ببك هلل لين د نرش د ني ن ني.

 )33محقاآن هللصحوة مح قلد نرش د ني ن ني.
 )34الذ آلمرد نرش د ني ن ني.



موسوعات باالشرتاك:

 )35موسوع بحل ن إلسالم محاد عىل محشبه تد نرش د ني هنن مرص.
)36

جمما وسمموعى محلت بمم الصممطالاى ىف محلغمم مح ابحلمم د
نشما د ني هنن مرص.

