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 ، كيف نفهمه؟ " ، فاسَمْع وأطرعْ كلُ َذ ماخر َك وأُ َب َظْهرُ وإن ُضر  "حديث 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد.   
النيب    له  قال  اليمان،  بن  ماُلك، عن حذيفة  وُأِخذ  َظهُرك  ُضِرَب  لألمري، وإن  وُتطيع  َتسَمع   ":

 فامسْع وأِطْع " مسلم.  
 ، عدة له .. قد ذهب الناس يف فهمه، وتفسريه مذاهب هذا حديث صحيح، ال مطعن فيه، وال مرد   

هرك يف  "؛ أي ُضرب ظ  وإن ُضِرَب َظهُرك وُأِخذ ماُلك فريق قال: قوله "    وقد كثر الكالم، واللغط حوَله؛ 
حد ٍّ شرعي، وأخذ مالك ابحلق؛ كالزكاة وحنوها .. بدليل أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر من يراد ماله بغري  

".   وَن ماِله فهو َشهيد  َمن قُِتَل دحق أن يُقاتل دون ماله، فإن قُِتل فهو شهيد، كما يف احلديث املتفق عليه:" 
  .. فهو شهيد  ماله  عن  دفاعاً  ينبغي  أي  ظلم،  وال  الظلم  على  الصرب  وقالوا:   .. احلديثني  بني  نعارض  أن 

   والشارع منز ه عن الظلم! 
"؛ على االستكانة، واخلنوع، والرضى   وإن ُضِرَب َظهُرك وُأِخذ ماُلك بقوله "    وفريق آخر: استدل 

 ابلدون والظلم، والسكوت على الظامل، وطاعة احلكام واألمراء يف احلق والباطل .. ومهما جاروا! 
وكال الفريقني قد جانبا احلق  والصواب .. وأبعدا الفهم .. وذهبا مذهباً بعيداً عن املراد من حديث   

وجه اخلطأ فيهما .. مث بعد  ن هنا ــ إبذن هللا ــ سنناقش القولني، ونبني  حذيفة بن اليمان الوارد أعاله .. وحن 
   .. وهللا املستعان.  صائباً ذلك نبني التفسري الصحيح للحديث، الذي نعتقده ونراه 

 أما قول الفريق األول؛ فالرد عليه من وجهني:  
درجة أنه يهم أو يفكر يف    ، إل املنافق هو الذي يبغض حدود هللا، ويكره الزكاة الواجبة  أوهلما: أن  

فيه شرع هللا،  اخلروج حييي  الذي  احلاكم  طاعة  نصيحة    على  إل  حيتاج  أنه  درجة  تردعه  وإل  عن  وموعظة 
ُْم َكرُِهوا َما أَنَزَل اّلل ُ كما قال تعال:]    طاعة احلاكم، الذي يقيم فيه شرع هللا،اخلروج على    فََأْحَبَط َذِلَك ِبََِّن 

هذا املعىن، وهو ينصح الصحايب    قد أرادأن يكون  حاشاه  النيب صلى هللا عليه وسلم  و .  9حممد:[َأْعَماهَلُْم  
اليمان   بن  املؤمن حذيفة  عنه  اجلليل  أن وألن  ..  رضي هللا  إال  له  ليس  أنزل هللا، ويرضى    املؤمن  ما  حيب 

على نفسه، وغريه، ومن دون أن جيد يف نفسه أدىن    هللا  إل تطبيق شرع  جاهداً   ويسعد حبكم هللا، ويسعى
نَـُهْم مثُ  اَل جيَُِدوْا يف أَنُفِسِهْم  حرج، كما قال تعال:] ضيق أو  َفاَل َورَبِ َك اَل يـُْؤِمُنوَن َحَّت َ حُيَكِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

 . 65النساء:[ْيَت َوُيَسلِ ُموْا َتْسِليماً َحَرجاً ّمِ  ا َقضَ 
الوارد أعاله ُسل م هلذا الفريق فيما ذهبوا إليه من فهم وأتويل حلديث حذيفة بن اليمان  اثنيهما: إذا   

وأن حيملوها   وثبوهتا،  خرى العديدة القطعية يف دالالهتاأن يتأولوا األحاديث والنصوص األ  .. كيف ميكن هلم
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  الصرب على الوالة الذين يقع منهم بعض الظلم على الناس، كما واليت تفيد يقيناً على وفق فهمهم ومرادهم،  
:" من رأى من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب عليه، فإنه من  عن ابن عباس قال: قال رسول هللا  يف احلديث،  

 فارق اجلماعة شرباً فمات إال مات ميتًة جاهليًة " متفق عليه.  
تنكروَّنا "    وعن عبد هللا بن مسعود قال: قال لنا رسول هللا  أثَرًة وأموراً  :" إنكم سرتون بعدي 

 وسلوا هللا حقكم " البخاري.   ،قالوا: فما أتمران اي رسول هللا؟ قال:" أدوا إليهم حق هم
فقال: اي نيب هللا أرأيت إن قامت علينا أمراء    وعن سلمة بن يزيد اجلعفي، أنه سأل رسول هللا   

فما   حقنا،  ومينعوان  حقهم،  فجذبه  يسألون  الثالثة،  سأله  مث  عنه،  فأعرض  سأله  مث  عنه،  فأعرض  أتمران؟ 
، فقال رسول هللا    وعليكم ما مُحِ لتم " مسلم.     ،:" امسعوا وأطيعوا، فإمنا عليهم ما مُحِ لوااألشعث بن قيسٍّ

فليكره ما أييت من معصية هللا وال   فرآه أييت شيئًا من معصية هللا،:" أال من ويل عليه والٍّ  وقال   
 ينزعن  يداً من طاعة " مسلم.  

قال:" تكون هدنة على دخن، مث تكون دعاة ضاللة،   حلذيفة بن اليمان    ومن حديث النيب   
فالزمه،   األرض  يف  خليفًة  يومئذٍّ  رأيت  فإن  مالكقال:  وأخذ  جسمك  َّنَك  يف  وإن  فاهرب  تَرُه  مل  فإن   ،

   [. 1]وأنت عاض جبذل شجرةٍّ " األرض؛ ولو أن متوت
يف ُعسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك،   قال:" امسع وأطعْ   وعن عبادة بن الصامت، عن النيب   

وغريها كثري من األحاديث اليت تفيد بلزوم الصرب على    .[2] "  وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك  ،وأثرة عليك
فهم   من  الفريق  هذا  إليه  ما ذهب  بطالن  والتقصري .. ّما دل على  الظلم،  بعض  يقع منهم  الذين  الوالة 

 وأتويل. 
سابقه  من  أضعف  فهو  الثاين:  القول  الذل،   ؛أما  ألتباعه  يرضى  أن  من  وأعظم  أكرب  فاإلسالم 

مصادم لعشرات النصوص الشرعية اليت حتض  وهو قول  قول احلق،    يف واهلوان، واخلنوع، واخلوف، واجلنب  
شى يف هللا  يُ الصدع ابحلق يف وجه الظاملني، وأن ال  على  املسلم على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، و 

يد ترشيد الطاعة، وأَّنا تكون يف املعروف، واحلق، وليس فيما فيه معصية هلل .. من  لومة الئم .. واليت تف
:" والذي نفسي بيده لتأمرن  ابملعروف ولتنهون  عن املنكر، وليوشكن    هذه األحاديث والنصوص، قوله

:" ال مينعن رجاًل هيبُة الناس أن      وله وق.  [3] هللاُ أن يبعث عليكم عقاابً منه فتدعونه فال يستجيب لكم "
:" سيد الشهداء محزُة بن عبد     وقوله. [4] يقوَل حبق ٍّ إذا علمه، فإنه ال يقرب من أجلٍّ وال يُبعد من رزق "
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:" أفضل اجلهاد كلمة حق ٍّ عند سلطان      ولهوق.  [5]املطلب، ورجل قام إل إمامٍّ جائرٍّ فأمره وَّناُه فقتله "
 . [7] :" أحب اجلهاد إل هللا كلمة حق ٍّ تُقال إلمام جائر "  وله وق. [6]جائر "

ال خناف يف هللا لومَة    ،وعن عبادة بن الصامت قال: ابيـََعنا رسول هللا على أن نقول ابحلق أينما كنا 
 الئمٍّ " متفق عليه.  

 مبعصيةٍّ، فإذا أُمر مبعصيةٍّ :" السمع والطاعة على املرء املسلم فيما أحب  وكره، ما مل يؤمر    قالو  
  الطاعُة يف املعروف " متفق عليه.:" ال طاعة يف معصيِة هللا، إمنا  وقال  فال مسع وال طاعة " متفق عليه.  

:" طاعة اإلمام حقٌّ على املرء املسلم، ما  وقال    .[8]:" من أمركم من الوالة مبعصيةٍّ فال ُتطيعوه "وقال 
:" ال طاعة ملخلوقٍّ يف معصية اخلالق  . وقال [9] أمر مبعصية هللا فال طاعة له " فإذا  مل أيمر مبعصيِة هللا 

وأن ال  اليت تفيد بوجوب الصدع ابحلق، وإنكار الباطل والظلم،  وغريها كثري من النصوص الشرعية  .  [10]"
 يف املعروف واحلق، ال غري.  طاعة إجيابية؛ وأن الطاعة تكون خنشى يف هللا لومة الئم، 

وإن ُضِرَب َظهُرك وُأِخذ كيف نفهم ونفسر حديث حذيفة بن اليمان الوارد أعاله "    فإن قيل: إذاً  
 "؟ ماُلك، فامسْع وأِطعْ 

 فامسْع وأِطعْ ظلماً بغري حق ٍّ "  أي  "؛    وإن ُضِرَب َظهُرك وُأِخذ ماُلك"  كالتايل:  احلديث   أقول: نفهم  
   .. عز وجل  هلل  معصية  فيه  ليس  املعروف، وفيما  يف  وافا"؛  وأِطعْ صرب،  اللذان    مسْع  والطاعة  السمع  ؛ 

لكن  الطاعة العام ة،  من عن اجلماعة، و مينعانك من اخلروج و على احلاكم،  مينعانك من اخلروج ابلقوة والسيف
وأن تصدع ابحلق يف وجه السلطان  ال مينعانك من أن تطالب حبقك، وأن تسعى يف االنتصاف ورد مظلمتك، 

وجيلد احلاكم الظامل، وأن تقول له: أنت ظامل، قد ظلمتين، وسلطت علينا من جندك وعمالك من يظلمنا،  
دل  على هذا الفهم جمموع األدلة ذات العالقة ابملسألة،  اتِق هللا ..   وأيخذ أموالنا بغري حق ..ظهوران ظلماً،  

  عبادة بن الصامت واحملكم يفسر املتشابه واملبهم منها، فانظر مثاًل حديث فاألحاديث تفسر بعضها البعض، 
وإن أكلوا    ، يف ُعسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك  قال:" امسع وأطعْ   ، عن النيب  املتقدم

"، فإن وقفت على احلديث    وإن أكلوا مالك وضربوا ظهركفيشكل عليك قوله "    ".  مالك وضربوا ظهرك 
ابيـََعنا  :"  ب عنك اإلشكال، وهو قوله كما يف الصحيحنيذهاآلخر الذي يرويه أيضاً عبادة بن الصامت، ل 
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ً  ال خناف يف هللا لومَة الئمٍّ "  ،رسول هللا على أن نقول ابحلق أينما كنا . ومن القول ابحلق أن تقول للظامل، أاي 
متين، أعد إيل حقي .. تسمع وتطيع الطاعة العام ة اليت متنعك من اخلروج  كان هذا الظامل أنت ظامل، قد ظل

ابلقوة والسيف على من ظلمك من حكام املسلمني، لكن ال متنعك من أن تصدع ابحلق يف وجه من ظلمك  
يلغي    اف يف هللا لومَة الئمٍّ من احلكام، وأن تقول ابحلق، وال ت  يتعارض مع ذاك، وأحدمها ال  .. فهذا ال 

 آلخر. ا
ال حيب الناصحني، بل يسجن ويعاقب  شديد الظلم والس فه، مث ال ينتصح، و املسلم وإن كان احلاكم  

الناصحني املصلحني .. فحينئذٍّ إن منعك الشارع من اخلروج عليه ابلقوة والسيف، وأن تبقى مع اجلماعة  
مفسدة بقائه على سدة احلكم ..  ، واليت قد تعظم  ابلسيف  ضمن الطاعة العام ة، دفعاً ملفسدة اخلروج عليه

أنه    فقد صح عن النيب  كما يف احلديث    والتحذير منه،  فإنه ال مينعك من لعنه، واعتزاله، والدعاء عليه، 
اي قلنا  قالوا:   " ويلعنونكم  وتلعنوَّنم  ويبغضونكم،  تبغضوَّنم  الذين  أئمتكم  شرار  أفال    قال:"  هللا  رسول 

ابلقوة، عن اخلروج عليهم  فنهاهم النيب  ا أقاموا فيكم الصالة .." مسلم. م ؛ال ؟ قال:"ننابذهم عند ذلك
لعن   مل ينههم عن لعنهم وبغضهم .. بل عد   لكن.. اخلروج من مطلق الطاعة العامة  نوع  ،ومنابذهتم ابلسيف

 هلم عالمة على أَّنم من شرار األئمة والوالة! وبغضهم  املؤمنني
:" يليكم عمال  من بعدي؛ يقولون ما يعلمون، ويعملون مبا يعرفون، وطاعة أولئك   ، قولهوحنوه 

يعلمون، ويعملون ما ال يعرفون، فمن  طاعة، فتلبثون كذلك دهراً، مث يليكم عمال من بعدي يقولون ما ال  
وشد   ووازرهم،  وزايلوهم    انصحهم،  ِبجسادكم،  خالطوهم  وأهلكوا،  هلكوا  قد  فأولئك  أعضادهم،  على 

   أي من احلكام واألمراء.. [11] " ِبعمالكم، واشهدوا على احملسن ِبنه حمسن، وعلى املسيء ِبنه مسيء
 الناس، ويؤخرون الصالة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك :" ليأتني عليكم أمراء يقربون شرارَ   وقوله  

واخلازن كل من يتول إدارة خزائن الدولة،  .  [12]منهم فال يكونن عريفاً، وال شرطياً، وال جابياً، وال خازانً "
 الصغرى منها والكربى. 

بكذهبم، وأعاَّنم :" امسعوا هل مسعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم    وقوله  
على ظلمهم فليس مين ولسُت منه، وليس بواردٍّ علي  احلوض، ومن مل يدخل عليهم ومل يعنهم على ظلمهم  

وغريها كثري من النصوص اليت تفيد أن    .[13]ومل يصدقهم بكذهبم فهو مين وأان منه، وهو وارد  علي احلوض"
.. إال أَّنا ال متنع من مناصحتهم، وقول احلق    ى الوالةالطاعة العامة اليت متنع من اخلروج ابلقوة والسيف عل

..  واعتزاهلم، والدعاء عليهم إن لزم األمر، ووجدت الدواعي لذلك ،هلم، وإنصاف احلق منهم .. بل ولعنهم
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وهذا املعىن قد جتسد يف سلوك سلفنا الصاحل، وعلمائنا األوائل، وطريقة تعاملهم مع الوالة والسالطني؛ فهم 
بلقب أمري املؤمنني .. ومن جهة  من جهة   أخرى يصدعون  كانوا ياطبوَّنم ِبلقاب األمراء والوالة، وأحياانً 

املنكر، ويسابحلق واملعروف، و وينهوَّنم عن  .. وقد  أيمروَّنم ابحلق،  منهم  احلق واملظلوم  إنصاف  عون يف 
 أدى ذلك إل سجن بعضهم، وقتل بعضهم اآلخر من قبل سالطني اجلور والظلم.  

عليه وسلم:"    نفهم ونفسر قوله صلى هللا  قيل: كيف  دفإن  قُِتَل  َشهيد  َمن  ماِله فهو  متفق    "  وَن 
 ؟ [14]ُقِتَل فهو َشهيد ""من ُأرِيَد مالُه بغرِي َحق ٍّ فقاتَل فَـ عليه. ويف رواية:" 

 التالية: والضوابط أقول: هذا حديث صحيح السند، صحيح الداللة، نفهمه ونفسره، وفق النقاط  
ــ الذي    املسلم  احلاكمالدولة، أو  ال ميكن أن يكون املراد من احلديث توجيه الفرد إل قتال    -1 

واخلروج عليه ابلقوة والسيف، جملرد أن أخذ احلاكم بعض  واألسلحة الفتاكة ــ  والعتاد،  ميلك اجليوش والقوة،  
ماله بغري حق .. فهذا ابلنقل والعقل ال يُقبل، كما أنه واقعاً غري ّمكن التحقيق والتنفيذ .. وحاشا نبينا صلى  

   هللا عليه وسلم أن أيمر أمراً يتناىف مع النقل، والعقل، والواقع!
راد؛ يف حال أراد فرد أن يعتدي على مال فردٍّ آخر، أو جمموعة أفراد  فحُيمل احلديث على األ  -2 
طرق،  وألصوص   على    وحنوهم،  قطاع  يعتدوا  أن  أو  أرادوا  .. قافلة  هلم  ومكافئني  مقابلني،  أفراد  أموال 

ل:  ، فقاقال: جاء رجل  إل النيبِ     بن ُسَلْيم،  قارِ عن مَُ   احلديث الذي أخرجه النسائي،  يوضح هذا املعىن
 ذَكِ رُه ابهلل  ": صلى هللا عليه وسلم ؟ قالــ أي يريد أن أيخَذ ماَله عنوة بغري وجه حقــ  الرجُل أيتيين فرييُد مايل 

قال: َيذُكر؟  مل  فإن  قال:  املسلمني   ""،  من  َمن حوَلك  عليه  ي  فاستِعن  مل  فإن  قال:  من  "،  أحد   كن حويل 
فإن نَ "،    لطان ن عليه ابلس  فاستعِ "  املسلمني؟ قال: قاِتْل دوَن ماِلك؛ حَّت   "قال:  السلطاُن عين؟  ىقال: 

وهذا التدرج ــ الذي يوجهنا إليه النيب صلى هللا عليه وسلم ــ    .[15]"  تكوَن من ُشهداِء اآلخرِة أو متنع ماَلكَ 
رد عدوان املعتدي، إذ ال    عند هام جداً يف تصعيد املواجهة مع املعتدي، ال بد من االنتباه إليه، والعمل به  

   قبل نفاد املراحل اليت تتقدم القتال، واليت أشار إليها احلديث.   جيوز اللجوء إل القتال
 50املال يف حال رجحان إمكانية منعه ومحايته من املعتدين، مبا ال يقل عن   شرع القتال دونَ يُ   -3 

أو ُعدم، حبيث كان املعتدون كثر، ومدججون    االحتمال عن ذلك،  قل  قُِتل فهو شهيد .. أم ا إن  %، فإن  
قتاهلم؛ ألنه لو  ابلسالح، واملعتدَ  ماله منهم مستحياًل .. حينئذٍّ ال ُيشرَع  ى عليه فرد وأعزل .. وكان منع 

يُ مبفرده  قاتلهم   معاً فقد نفسه وماله، وأن  يُذهق ماله ونفسه  أن  ماله، خري من  ، ومن  بقي على نفسه دون 
 دون مقابل!  
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النيب صلى هللا عليه وسلم، واخللفاء الراشدين .. ال تلو من  مج  -4  بعد  الدول واحلكومات،  يع 
رع  وأخذ األموال من الناس بغري حق، بطرق متلفة، ودرجات متفاوتة .. ولو شُ واالحنرافات،  بعض املظامل،  
الدول   بغري حق .. ملا استتب نظام وال من الناس  أخذ للمال    واحلكومات جملرد أي مظلمة تقع، أوقتال 

األمن واألمان .. ولعاش الناس طيلة حياهتم أزمات وفوضى الثورات  االستقرار، و حكم .. وال عرف الناُس  
.. فالظلم    االنتصاف له إزالته و واحلروب .. ولتحققت من املظامل واملفاسد من جراء ذلك أضعاف ما يـَُراد  

   كرب منه. يُزال، لكن ال يزال بظلمٍّ مثله أو أ
البخاري يف صحيحه،    ابن عمر أخرج  معاوية، مجع  بن  يزيد  املدينة  أهل  ملا خلع  قال:  عن انفع 

يقول:" يُنصب لكل غادرٍّ لواء  يوم القيامة "، وإان قد ابيعنا هذا    حشمه وولده، فقال: إين مسعت النيب   
ايع رجل  على بيع هللا ورسوله مث ُيصب له  الرجل على بيع هللا ورسوله، وإين ال أعلم غدراً أعظم من أن يُب
  .كانت الفيصل بيين وبينه "القتال، وإين ال أعلم أحداً منكم خلعه وال ابيع يف هذا األمر إال  

يف هذا احلديث وجوب طاعة اإلمام الذي انعقدت له البيعة، واملنع من  قال ابن حجر يف الفتح:   
 هـ.     -ا  خلع يف الفسقوأنه ال يناخلروج عليه ولو جار يف حكمه، 

وقتاهلم فحرام  ـ  ـأي األئمة    ـ: وأما اخلروج عليهم ـ12/229قال النووي يف شرحه لصحيح مسلم   
إبمجاع املسلمني وإن كانوا فسقة ظاملني، وقد تظاهرت األحاديث مبعىن ما ذكرته وأمجع أهل السنة أنه ال  

العلماء: وسبب عدم انعز  السلطان ابلفسق . وقال  ما يرتتب على ذلك من  ينعزل  اله وحترمي اخلروج عليه 
 هـ.   -الفنت وإراقة الدماء، وفساد ذات البني، فتكون املفسدة يف عزله أكثر من بقائه ا

: ال جيوز إنكار املنكر مبا هو أنكر منه؛ وهلذا حرم اخلروج 14/472وقال ابن تيمية يف الفتاوى   
والنهي عن املنكر؛ ألن ما حيصل بذلك من فعل احملرمات،    على والة األمر ابلسيف ألجل األمر ابملعروف

املنكر والذنوب ..   بفعل  يُقاتَ وترك واجب أعظم ّما حيصل  الفسق واألئمة ال  الواحد    لون مبجرد  وإن كان 
سق؛ كالزان وغريه، فليس كلما جاز فيه القتل، جاز أن يُقاتل األئمة لفعلهم  الفِ   املقدور قد يُقتل لبعض أنواعِ 

 هـ.   -إايه؛ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبرية يرتكبها ويل األمر ا
ومل يعد مأموانً على الدين، والبالد قلت: يف حال كان احلاكم شديد الظلم، والفسوق، والس فه ..   

ابلقوة .. وكان اخلروج عليه ّمكناً، وأقل كلفة وضرراً من بقائه وإقراره يف احلكم  وأىب أن يرحل إال  والعباد ..  
النصوص الشرعية توجب اخلروج عليه ابلقوة، كما بينا ذلك يف مقالتنا اهلام ة " فصل الكالم يف  حينئذٍّ  .. ف

 مسألة اخلروج على احلكام ".  
لمال بغري حق .. ال يعين السكوت ل   أخذهم من أجل  عدم قتال السالطني واحلكام والوالة،    -5 

  احلق بل جيب اإلنكار عليهم .. وبيان خطئهم وظلمهم .. كما أن لصاحب    ال؛  ..  ، وعلى ظلمهمعليهم
ويطالبه ابسرتداد حقه وماله  أن يقصد احلاكم يف مقره، ويصدع ابحلق أمامه ..    وعلى ماله،  املعتدى عليه،
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كل هذا جائز ووارد  املستقل ..  العادل  القضاء، إن وجد القضاء  أو يشكوه إل  الذي أخذ منه بغري حق ..  
ابلقوة والسيف ال يعين وال يلزم منه الصرب على عدم اإلنكار على الظامل ظلَمه    صرب على عدم اخلروج لفا..  
وَن مالِه  َمن قُِتَل دفإن قتله احلاكم من أجل ذلك، فهو شهيد، وحيمل عليه احلديث اآلنف الذكر أعاله:" .. 

:" سيد الشهداء محزُة بن      م ذكرها، واليت منها، قولهتقد  ل عليه األحاديث اليت  ". كما حُيمَ   فهو َشهيد  
:" أفضل اجلهاد كلمة حق ٍّ عند سلطان  ولهوق.  عبد املطلب، ورجل قام إل إمامٍّ جائرٍّ فأمره وَّناُه فقتله "

  ." ".  وله وق جائر  جائر  إلمام  تُقال  إل هللا كلمة حق ٍّ  اجلهاد  أحب  على    :"  أفراده  يريب  فاإلسالم كما 
   السمع والطاعة يف احلق واملعروف .. فإنه يربيهم على العزة، والكرامة، واإلابء. 

هكذا نفهم احلديث .. وهكذا نفسره .. فإن أصبت فالفضل كله هلل، واحلمد هلل .. وإن أخطأت  
 فمن نفسي، وأستغفر هللا .. وصلى هللا على سيدان ونبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم.  
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