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 داء ــــــإهـ

  
أو .. وهو حيسب أنه على شيٍء .. فضّل سواَء السبيل .. ـ إىل كلِّ َمن خانته معلوماُته 

 ! ممن ُيحسنون ُصنعًا

ما أنزل اهلل بها من ..  م وانتماءاتهم أحزاٌب وِفَرق، ورايات ـ إىل الذين شتتت والءاته 

 ..! سلطان 

 ..!ـ إىل الذين ُيكثِّرون سواَد الباطل يف شيء  

.. وعن صفات الطائفة الـ  ينبيـي تكـثو سـوادها     .. ـ إىل الذين يسألون عن البديل  

 ..! وااللتحاق بصفوفها 

.. لــيف فــيهم وال عنــدهم  ويتشــبوعون  ــا. .ـــ إىل الــذين ُيزكأــون أنفســهم علــى اهلل  

 ..!فيزعمون ـ زورًا ـ أنهم هم الطائفة املنصورة، أو منها

الظـاهرين  .. ـ إىل األخفياء، األنقياء، األتقياء مـن أفـراد الطائفـة النا يـة املنصـورة       

 ..! أينما كانوا .. على احلق 

أن ُيحقــق منــه النفــ    تعــاىل را يــًا مــن اهلل.. إىل هــءالء عيعــًا أهــدا هــذا الكتــاب   

 . إنه تعاىل مسي  قريب.. سبب هداية ورشاد .. وأن يكون ملن ضل طريق احلق .. للجمي  

 

 ف ـالمؤل
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 :ــةدمــ مق

ال إن الحمَد هلل نحمُده ونستعيُنه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناا، مان دهاده اهلُل  ا 
 .ُمضل له، ومن ُدضلل  ال هادي له

 . وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شردك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
   َنُْتْم ُمْسلُِمون

َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِ َوال َتُموُتنذ إاِلذ َوأ ُقوا اهللذ ِيَن آَمُنوا اتذ َها اَّلذ يُّ

َ
 .201:آل عمران يَا أ

   َها الذ يُّ
َ
ِي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَهاا َوَبا ذ ِمنُْهَماا يَا أ ُقوا َربذُكُم اَّلذ اُس اتذ

َ ََكَن َعلَيُْكْم َرقِيب رَْحاَم إِنذ اهللذ
َ
ِي تََساَءلُوَن بِهِ َواْْل َ اَّلذ ُقوا اهللذ  . 2:النساءاً رَِجااًل َكثرِياً َونَِساًء َواتذ

  
َ
َ َوقُولُوا قَْواًل َساِديداً يَا أ ُقوا اهللذ ِيَن آَمُنوا اتذ َها اَّلذ ِْفِاْر ََُكاْم  *يُّ َْ ْمَمااََُكْم َو

َ
ْْ ََُكاْم ع يُْصالِ

َ َورَُسوََلُ َفَقْد فَاَز فَْوزاً َعِظيماً   . 02-00:األحزاب ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اهللذ
، وشار  األماور محادها،ها، وكال محدها  ر الهدي هدُي محماد  إن أصدَق الحددِث كتاُب اهلل، وخي: أّما بعد

 . بدع ، وكل بدع  ضالل ، وكل ضالل   ي النار
اللهاار رب  ربرداال وميلاوياال وإساارا يل،  اااتر السااماوات واألرغ، عاااِلَر الغياات وال ااهاد ، أناا  ،حلااُر بااين 

 .نك، إنك ،هدي من ، اء إلى صراٍط مستقيرعبادك  يما كانوا  يه دختلفون، اهدنا لما اخُتلف  يه من الحقِّ بإذ
 قد كثارت ا علاى السااح  امساالمي  ا التتمعاات واألحازاب والتلاتالت التاي كال منهاا ،ادعي ا لنفساها : وبعد  

ال علاى داد أحاٍد غيرهاا .. دون غيرها ا أنها على الحق الذي ال ردت  يه، وأن النصار والخاالس سيتحصال علاى داددها 
 ..!!ليس  من الحق ب يء، وال هي على نهج النبو  والسلف والصالح ،سيروهي  ي الحقيق  .. 

 علس ذلك الواقع نتاوج سلبي  على حيا  الناس وعلى و،صاورا،هر، وماواقفهرف  اضاترب  عنادهر الماوا دن،  
ياق الخاال  و، ت  والءا،هر وانتماءا،هر  ي أحزاب ا مختلف  متناحر  ا ما أنزل اهلل بها من سلتان، مماا أد  إلاى ،عم

والتنااا و والفرقاا  بااين األخااو  المتحااابين  ااي اهللف  ااموغرت  ااي نفوسااهر الحقااد والبغضاااء والحسااد، حتااى ال ،لاااد ،تااد 
وماا ،فرضاه علاى .. بفعال ،لاك األهاواء واألحازاب والتلاتالت .. اهنين إال وللواحد منهما  اي نفساه شايء علاى ا خار 

 !!األ،باو من والءات باتل  ومتناقض  
ك  إن ،عددد  األحزاب والتماعات المختلف  الم ارب والمصادر، قاد أورادت عناد اللثيار مان النااس وكذل 

ال ك والردت ،تاه رميع التتمعات المعاصر  ا الصالح  منها والباتل  ا مماا أد  ذلاك بهار  إلاى أن دا هروا االعتازال 
تحقه ماان الااوالء، وبااين ماان دسااتحق البااراء ا واالناازواء ا ماان دون أن دفرقااوا بااين ماان دسااتحق الااوالء والقاادر الااذي دساا

 ..! والتميع عندهر متهر .. م للين بتدد  وإخالس رميع التماعات القاوم  على الساح  امسالمي  
، نلقي  يه الضوء علاى صاف  " صفة الطائفة المنصورة التي يجب أن تكثر سوادها" وهذا اللتاب 

 اي اللتااب والسان  ا التاي دتات علاى كال مسالر أن دلاون منهاا، وأن  التاوفا  الناريا  المنصاور  ا كماا رااءت صافا،ها
 يلاون لاه ا إن شااء اهلل ا بمثابا  الم اعل الاذي دنيار طلما  الترداق، والميازان .. دلثر سوادها ودخلا   اي الاذود عنهاا 



  التي يجُب أْن ُتكثَِّر سواَدهاِصَفُة الطاِئَفِة المنُصورِة 
 

 

 

4 

الاذي دضار وال ومعر   الذي دنفع منها مان .. الذي به دعر  موقع األحزاب من الحق، ومد  قربها منه أو بعدها عنه 
 . دنفع

وهااو أدضاااً دعااين المساالر علااى معر اا  الحااق وأهلااه،  يساارو إلااى نصاار،هر و،لثياار سااوادهر، واالنضااما  إلااى  
كمااا ودعينااه علااى معر اا  الباتاال وأهلااه،  يتااا يهر ودعاااددهر، ودنفاار ماانهر بحساات قااربهر أو بعاادهر عاان .. صاافو هر 

 . صفات التاوف  الناري  المنصور  
علاى .. دلثار ساوادهر ولاو ب اٍل أو  عال أو قاول .. در للل مسلر دلون طهيرًا للباتل وأهلاه هذا اللتاب نذ 

 ..! يلون شردلاً لهر  ي امهر والعدوان وهو ددري أو ال ددري .. المسلمين 
مان كثار ساواد قاوٍ   هاو مانهر، ومان رضاي عمال قاوٍ  كاان :" كما  ي الحددث الذي دروده ابن مسعود مر وعااً  

 [.2"] مل بهشردك من ع
 . ي الدنيا وا خر [. 1" ]ال دحت ررل قوماً إال رعله اهلل معهر:" وقال  

ذُهْم ِمانُْكْم   :قولاه ،عاالى مصداق ذلك  ي كتاب اهلل [.  "] حليف القو  منهر:" وقال  َوَمْن َيَتَول
 [.  ]والو رأي هو مثلهر  ي اللفر، وشردك لهر  ي امهر . 12:الماود فَإِنذُه ِمنُْهْم 

وحتى ،لون هذه الرسال  حتا   اي موضاوعها، ارتهادت  اي أن أهبا  صافات التاوفا  الناريا  المنصاور  كماا  
ساااواًل اهلل .. وردت صاافا،ها  ااي اللتاااب والساان ، ودلاا  عليهااا نصااوس ال ااردع ، متتبعاااً آهااار و هاار الساالف الصااالح 

وأن دتعلناا ا .. نبناي الهاو  والزلال، ماا طهار منهاا وماا بتان وأن دلهمني الحق والصواب ودت.. ،عالى التو يق والقبول 
 .بمنه وكرمه ورحمته ا من أهل التاوف  الناري  المنصور   ي الدنيا وا خر ، إنه ،عالى سميع قردت

  
 .وصلى اهلل على محمد النبي  األمي، وعلى آله وصحبه وسلم

 
  ةـمى حليـم مصطفـد املنعـعب             .هـ 1111/ صفر 1 
 أبو بصير                             .م 1991/ متوز 11 
 

* * * 

                                                 
2
 .0 /  2: أخرره أبو دعلى،  تح الباري   

1
 . 012 : رواه أحمد، والنساوي، والحاكر، صحيح التامع الصغير  

 
 ". 213 :"رواه  التبراني ، صحيح التامع الصغير  

 
 حلمه .. ونصر،ه لهر دلون كا راً مثلهر، وإن كانوا  ساقاً غير كفار،  هو دلون  اسقاً مثلهر  إن كانوا كفاراً  هو بمواال،ه   

 . حلمهر
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 :ـورةة املنصـائفـود الطــ وج

قباال أن نخااوغ  ااي الحااددث عاان صاافات التاوفاا  النارياا  المنصااور ، وضاارور  ،لثياار سااوادها علااى ماان  
 .سواها، ال بد أوالً من أن نثب  ورود هذه التاوف ، وشرعي  ورودها

وا،رت األدل  الصحيح  التي ،دل علاى وراود التاوفا  المنصاور ، وعلاى اساتمرارد  ورودهاا قد ،:  مقول 
.. إلى دو  القيام ، وأنها تاوف  منصور  طااهر  علاى الحاق ال دضارهر مان خاذلهر أو خاالفهر حتاى ،قاو  السااع  

 :منها ما راء  ي صحيح مسلر
تي طاهردن على الحق ال دضارهر مان خاذلهر ال ،زال تاوف  من أم:" قال رسول اهلل : عن هوبان، قال 

 ".  حتى دم،ي أمر اهلل وهر كذلك
لان دازال قاو  مان أمتاي طااهردن علاى النااس :" دقاول سامع  رساول اهلل : وعن المغير  بن شعب ، قال 

 ".   حتى دم،يهر أمر اهلل وهر طاهرون
دقا،ااال علياااه عصااااب  مااان  لااان دبااارا هاااذا الاااددن قاومااااً :" ، أناااه قاااالوعااان راااابر بااان سااامر  عااان النباااي  

 ". المسلمين حتى ،قو  الساع  
ال ،زال تاوفا  مان أمتاي دقاا،لون علاى الحاق :" دقول سمع  رسول اهلل : وعن رابر بن عبد اهلل، قال 

 ". طاهردن إلى دو  القيام  
ال ،اازال :" دقااول ساامع  رسااول اهلل : ساامع  معاوداا  علااى المنباار دقااول: وعاان عمااران باان هااان  قااال 

ي أمااار اهلل وهااار طااااهرون علاااى فااا  مااان أمتاااي قاومااا  باااممر اهلل ال دضااارهر مااان خاااذلهر أو خاااالفهر حتاااى دااام،تاو
 [. 1"]الناس

ال ،ازال تاوفا  مان أمتاي دقاا،لون علاى الحق،طااهردن :" قاال رساول اهلل : وعن عمران بن حصين قاال 
 [. 3"] على من ناوأهر، حتى دقا،ل آخرهر المسيح الدرال

داا رساول اهلل، أذال : ،  قاال ررالكنا  رالسااً عناد رساول اهلل : ل اللنادي، قاالوعن سالم  بان نفيا 
بورهاه   مقبال رساول اهلل ! ال رهااد، قاد وضاع  الحارب أو ارهاا: ، ووضعوا السالا، وقالوا[0]الناس الخيل

قلااوب أقااوا   كااذبوا، ا ن، ا ن راااء القتااال، وال داازال ماان أمتااي أماا  دقااا،لون علااى الحااق ودزداا  اهلل لهاار:" وقااال
 [.  "]ي نواصيها الخير إلى دو  القيام ودر قهر منهر، حتى ،قو  الساع ، وحتى دم،ي وعد اهلل، والخيل معقود  

                                                 
رميع ماا ،قاد  مان أحادداث قاد خررهاا مسالر  اي صاحيحه، وأحادداث التاوفا  المنصاور  مخررا   اي الصاحيحين، والسانن  1

 .وغيرها من كتت األحاددث
3
 ". 1200:"صحيح سنن أبي داود  

0
 .استخفوا بها و،ركوهاأي   

 
 .      : صحيح سنن النساوي  
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ال ،ازال تاوفا  مان أمتاي منصاوردن ال دضارهر مان :" قال رسول اهلل : وعن معاود  بن قر  عن أبيه قال 
 [.  "] خذلهر حتى ،قو  الساع 

ال ،اازال تاوفاا  ماان أمتااي قواماا  علااى أماار اهلل ال دضاارها ماان :" قااال سااول اهلل وعاان أبااي هرداار ، أن ر  
 [.20"] خالفها

 ! أدن علماؤكر؟ أدن علماؤكر ؟: قا  معاود  ختيباً  قال: وعن عمرو بن شعيت، عن أبيه قال 
ن ال ،قاو  السااع  إال وتاوفا  ماان أمتاي طااهرون علاى النااس، ال دباالون ما:" دقاول سمع  رسول اهلل 

 [. 22"] خذلهر وال من نصرهر
 سااامع  رساااول اهلل : ، قاااالوعااان أباااي ِعَنبَااا  الخاااوالني، وكاااان قاااد صااالى القبلتاااين ماااع رساااول اهلل  

 [.21"]ال دزال اهلل دغرس  ي هذا الددن غرساً دستعملهر  ي تاعته:" دقول
نهاار طاااهرون وغيرهااا كثياار ماان األحاددااث والنصااوس التااي ،اادل علااى ورااود هااذه التاوفاا  المنصااور ، وأ 

 . وإلى دو  القيام .. وأنهر منصورون ال دضرهر من خالفهر أو خذلهر .. على الحق 
وهذا أمر مما ال شك  ياه لاه أهاره التيات علاى نفاوس الما منين المستضاعفين  اي األرغف حياث دبعاث  

بعااد حااين ا  مهمااا  ااي نفوسااهر األماال واليقااين بنصاار اهلل ،عااالى ووعااده، وأن العاقباا  للماا منين الصااادقين ا ولااو 
 . انتفش الباتل و،عاطر رنده وأمره

و ياه كاذلك ب ار  ساوء لتمياع تواغيا  األرغ الاذدن دناصابون امساال  والمسالمين الحارب والعااداء  
وأنهار مهماا حااولوا  اإن النصار .. وأنه مردود عليهر و ي نحورهر .. بمن كيدهر وحربهر ال دتدي لهر نفعاً .. 

 . و بعد حينول.. لللم  اهلل ورنده 
.. قاد ناصات امساال  والمسالمين الحارب والعاداء ا عبار مادار األ ماان ا  آال  التواغيا  والتباابر   

.. وأدن أموالهر التاول  التي أنفقوهاا للصاد عان سابيل اهلل ..  مدن هر .. وُسيرت لحربه آال  التيوش اللا ر  
 ! لو كانوا دُبصرون؟.. وأدن ددن اهلل 

ودداان اهلل ،عاالى  ااي ا دداااد ور عاا  و،وسااع .. ا رميعاااً حتباااً لناار رهاانر وباائس المصااير قاد ذهبااوا وهللااو  
 !  رغر أنف الذدن كفروا.. وانت ار  ي األمصار وبين العباد 

لااو كااانوا .. بلااى ! ؟..أال داادل ذلااك علااى أن دااداً قااادر  قااد ،لفلاا  بحفااذ ورعاداا  ونصاار  هااذا الااددن  
 !دعلمون

                                                 
 
 .3:صحيح سنن ابن ماره  

20
 . 0:صحيح سنن ابن ماره  

22
 .  :صحيح سنن ابن ماره  

 
21

 . :صحيح سنن ابن ماره  
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ْن يُاتِمذ نُاوَرَُ َولَاْو َكارََِ يُرُِْدوَن  :قاال ،عاالى 
َ
ُ إاِلذ ع َ  اهللذ

ْ
َْاَب فَْواِِِهْم َو

َ
ِ بِاَ ْن ُيْطفُِئوا نُوَر اهللذ

َ
ع

 .1 :التوب  اَََْكفُِرونَ 
ِ فََساُْنْفُِقوَنَها َُّامذ  :وقاال ،عاالى وا َماْن َسايِيِ  اهللذ ْمَوالَُهْم ِِلَُصدُّ

َ
ِيَن َكَفُروا ُينْفُِقوَن ع إِنذ اَّلذ

ونَ تَ  ِيَن َكَفُروا إََِل َجَهنذَم ُُيََْشُ لَُبوَن َواَّلذ ِْ ةً َُّمذ ُي  . 3 :األنفال ُكوُن َعلَيِْهْم َحْْسَ

 : ـ شبهة ورد
كيااف التو يااق بااين هااذه األحاددااث التااي ،اادل علااى بقاااء التاوفاا  المنصااور  إلااى قيااا  : قااد دقااول قاواال 

،قو  إال على شرار الخلاق، وحتاى ال دُقاال  اي األرغ اهلل الساع ، وبين األحاددث التي ،دل على أن الساع  ال 
 ؟[  2]اهلل

أن الساع  إذا راءت أشراتها اللبار  ودناا وقتهاا األخيار، أرسال اهلل ردحااً كاردح المساك  :الجواب 
مسها مس الحردار،  اال ،ادو أحاداً  اي قلباه مثقاال ذر  مان إدماان إال قبضاته، هار دبقاى شارار الخلاق علايهر ،قاو  

 يلااون أماار اهلل هااو الااردح التااي ،قااب  أرواا "  حتااى داام،ي أماار اهلل:" ، ولعاال هااذا هااو المااراد ماان قولااه الساااع 
 .الم منين

إن اهلل دبعاث ردحااً مان الايمن ألاين :" قاال رساول اهلل : كما  ي الحددث الذي دروداه أباو هردار ، قاال 
 . مسلر"  تهمن الحردر،  ال ،دو أحداً  ي قلبه مثقال ذرٍ  من إدمان إال قبض

كنا  عناد مسالم  بان مخل اد وعناده عباد اهلل بان عمارو بان : وعن عبد الرحمن بن ُشماَسا  المهاري قاال
ال ،قو  الساع  إال على شرار الخلق هر شر مان أهال التاهليا  ال دادعون اهلل ب ايء إال : العاس،  قال عبد اهلل

 قاال . داا عقبا  اسامع ماا دقاول عباد اهلل: مسالم  بينما هر على ذلاك أقبال عقبا  بان عاامر  قاال لاه . رده عليهر
ال ،ازال عصااب  مان أمتاي دقاا،لون علاى أمار اهلل قااهردن :" دقاول هو أعلر، وأما أناا  سامع  رساول اهلل : عقب 

أرال هار دبعاث اهلل ردحااً  : ،  قاال عباد اهلل" لعدوهر ال دضرهر من خالفهر حتاى ،ام،يهر السااع  وهار علاى ذلاك
س الحرداار  ااال ،تاارك نفساااً  ااي قلبااه مثقااال حباا  ماان امدمااان إال قبضااته، هاار دبقااى شاارار كااردح المسااك مسااها ماا

 . مسلر"  الناس عليهر ،قو  الساع 
أنهر ال دزالون على الحق حتى ،قبضهر هذه الاردح " أي "  إلى دو  القيام :"  يلون المراد من قوله  

الحااددث بقاااءهر إلااى قيااا  الساااع  علااى أشااراتها الليناا  قاارب القياماا  وعنااد ، اااهر أشااراتها،  اامتلق  ااي هااذا 
 [.  2"]ودنوها المتناهي  ي القرب، واهلل أعلر 

                                                 
2 

ال ،قو  الساع  :" وقال ". ال ،قو  الساع  إال على شرار الناس :" كما  ي الحددث الذي أخرره مسلر  ي صحيحه   
 ". ى ال دُقال  ي األرغ اهلل اهلل حت

2 
 .1 1/2:قاله النووي  ي شرحه لصحيح  مسلر  
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 : ورةـة املنصـائفـات الطــ صف

التاوفاا  المنصااور  ليساا   حلااراً ألحااد دون أحااد، أو لتماعاا  دون رماعاا ، ،خضااع ألهااواء ورغبااات  
نياا  ،ُعاار  بصاافات وخصاااو  دلاا  عليهااا وإنمااا هااي تاوفاا  ربا.. و،قساايمات أرباااب التماعااات أو األحاازاب 

نصوس اللتاب والسن ،  من ا،صف بها  هو من التاوف  ال ااهر  المرضاي  المنصاور  رضاي مان رضاي وأباى مان 
أبى، ومن لر دتصف بتلك الصفات  هو ليس من التاوف  المنصور  وإن  عر ا بلسانه  ألف مر  ا أناه منهاا، ومان 

 ..!أهلها 
لتاوف  المنصور  ممن ال دلون منها ،لون بقدر التحلاي بماا ،تصاف باه التاوفا   العبر   يمن دلون من ا

.. والت اابع بمااا ال دُعتاااه الماارء .. ولاايس بمتاارد  عاار االنتماااء أو االنتساااب .. المنصااور  ماان صاافات وخااالل 
 ! وبما ليس عنده وال  يه

ِيَن آَمُنوا لَِم َتُقولُوَن َما ال  :قال ،عالى َها اَّلذ يُّ
َ
ْن َتُقولُوا َما ال *َتْفَعلُوَن يَا أ

َ
ِ ع َكُُبَ َمْقتاً ِعنَْد اهللذ

 .  -1:الصف َتْفَعلُونَ 
 والدعاوى إن مل يقيموا عليها        بيناٍت فصحُبها أدعياء

 حينئاٍذ .. ودُعر  بصف  أكثار مان األخار  .. والمرء دملن أن دتصف ببع  صفات التاوف  المنصور  
 .  وعلى قدر ،حليه بتلك الصفات.. ت التاوف  المنصور   يه بع  صفا: دُقال عنه

 عناصار التاوفا  المنصاور  دتفااو،ون  يماا بيانهر قربااً أو بعاداً عان كماال صافات التاوفا  المنصاور  بقادر  
وعلاى قادر هاذا التفااوت  يماا بيانهر دتفااو،ون مان حياث قاو  امدماان أو .. ،حلي كل أحٍد منهر بتلك الصفات 

 .ضعفه
كمااا وردت  ااي اللتااااب والساان ، نختصاارها  اااي ..  ن أهاار وأبااار  صاافات التاوفاا  المنصاااور  وإليااك ا

 : النقاط التالي 
واالهتـدا  بفهـم   الفـلف الصـالص لنصـو       .. االتباع ال االبتداع : الصفة األولى -1 

 [. 1]الكتاب والفنة

.. صاراط اهلل المساتقير  من أخ  صفات التاوف  ال ااهر  المنصاور  أنهار دسايرون علاى منهااو النباو ف 
ال ،ساااتلف  أن اااارهر األهاااواء والسااابل المتفرقااا  التاااي أحااادهها الم اااركون والمبتااادعون، وهااار  اااي رمياااع شااا ون 

وأصاحابه ا رضاوان اهلل ،عاالى علاايهر ا   امنهر داوماااً  حياا،هر الددنيا  والدنيودا  دقتاادون بماا كاان عليااه النباي 
 .بتداو وامحداث  ي الددنام،باو وامقتداء بخير من سلف، وليس اال

                                                 
هر الصحاب  ا رضوان اهلل علايهر  ا ومان كاان علاى تاردقتهر ونهتهار مان التاابعين لهار  اي القارون الثالها  : السلف الصالح 21

 . األولى، والم هود لها بالخيرد 
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، والحاق وأمار "قااومين باممر اهلل" ، وأنهار "على الحق" إداهر أنهر  ،تد هذه الصف  بار    ي وصفه  
اهلل محصوران  اي اللتااب والسان  علاى  هار صاالحي سالف األما ، وهاو الاددن الصاحيح الاذي دتات أن دتباع، 

 .سبيل الم منين وا،باو لغير وما سو  ذلك  هو من الم اقق  للرسول 
َ َشِديُد اَْعَِقابِ   :كما قال ،عالى         َ َورَُسوََلُ فَإِنذ اهللذ  . 2:ألنفالا َوَمْن يَُشاقِِق اهللذ

أي من دخالف اهلل ورسولهف  يلون  ي شقٍّ، وشرو اهلل ،عالى ا المتمثل  اي حلار اهلل ورساوله ا  اي شاق  
 .   وسيتاله العذاب  ي الدنيا وا خر ..  آخرن  إنه لن دفل  من عقاب اهلل ال ددد

َْعذبِاْع َ ارْيَ َسايِيِ   :وكذلك قوله ،عاالى  َ ََلُ الُْهاَدي َو َوَمْن يَُشاقِِق الرذُسوَل ِمْن َبْعاِد َماا تَيَا ذ
ِ َما تََوَّلذ َونُْصلِهِ َجَهنذَم وََساَءْت َمِصرياً   .  الُْمْؤِمنَِ  نَُوَِلِ

الاوارد   اي هاذه ا دا  اللردما  هار الصاحاب  ا رضاوان اهلل علايهر ا  هار " الما منين" وأولى الناس بصاف   
وعان تاردقهر نقال الاددن لماان .. ، ونصار  ددناه، والتهااد ماع رساوله الاذدن اصاتفاهر اهلل ،عاالى لصاحب  نبياه 

وا الرساال ، وراهادوا  اي بعدهر،  لانوا األمناء األو ياء لما اساتممنهر اهلل ورساوله علياهف حياث أدوا األمانا  وبلغا
 ..! سبيل اهلل حق رهاده 

، ولاادرادتهر بمسااباب ناازول آدااات الااذكر وهاار كااذلك أ قااه الناااس بمااراد ال ااارو، لقااربهر ماان النبااي 
الحلااير، لااذا كااان ماان دخااالفهر ودتبااع غياار ساابيلهر، دسااتحق ماان اهلل هااذا الوعيااد ال اادددف وهااو أن دصاالى نااار 

 .رهنر وساءت مصيراً 
 إنهما متال مان  لل من شاق الرسول من بعد ما ،باين لاه الهاد ،  قاد ا،باع غيار سابيل : يميهقال ابن ، 

وهاذه ا دا  ،ادل علاى أن . الم منين، وكل من ا،بع سبيل الم منين  قد شاق الرسول مان بعاد ماا ،باين لاه الهاد 
معااوا عليااه  ااال بااد أن إرماااو الماا منين حتاا  ماان رهاا  أن مخااالفتهر مسااتلزم  لمخالفاا  الرسااول، وإن كااان مااا أر

دلون  يه ن  عن الرسول  لل مسمل  دقتع  يها بامرماو وبانتفاء المنا و من الم منين  إنها مماا باين اهلل  ياه 
 [. 23]الهد ، ومخالف مثل هذا امرماو دلفر، كما دلفر مخالف الن  البين

ِ  :ونحو ذلك قوله ،عالى  ْدُعو إََِل اهللذ
َ
ِذَِ َسيِيِِل ع َِ ِ قُْ   َبَعِِن وَُسبَْحاَن اهللذ نَا َوَمِن اتذ

َ
لََعَ بَِصرَيٍة أ

نَا ِمَن الُْمَْشِكِ َ 
َ
 .  20:دوسف َوَما أ

أكثاار ماان غياارهر، وهاار أولااى الناااس   الصاحاب  هاار الااذدن ،تحقااق  اايهر صااف  اال،باااو واالنقيااد للنبااي  
َبَعِِن  :دخواًل  ي قوله ،عالى نَا َوَمِن اتذ

َ
ر أولاى النااس بصاف  الادعو  إلاى اهلل علاى بصاير  وعلار وبالتالي  ها أ

.. و قه، ومن كان كذلك  إناه لحاري بمان رااء بعادهر أن دتحاروا تاردقتهر ومنهاارهر، و همهار لمسااول الاددن 
 . وأن ال دلتفتوا عنهر لمن شذ عن  همهر وتردقتهر من المتمخردن

                                                 
 .   / 0: الفتاو  23
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َبَعِِن  : و ي قوله ،عاالى  نَا َوَمِن اتذ
َ
كاانوا علاى أحسان   دعناي أصاحاب محماد : ن عبااس، قاال اباأ

 . تردق  وأقصد هداد ، معدن العلر وكنز امدمان، ورند الرحمن
من كان مستناً  ليستن بمن قد مات،  إن الحي ال ، من علياه الفتنا ، أولئاك : وقال عبد اهلل بن مسعود 

وأقلهاا ،للفااً، اختاارهر اهلل لصاحب  نبياه كانوا أ ضل هذه األم ، أبرهاا قلوبااً وأعمقهاا علمااً،   أصحاب محمد 
ومقام  ددنه،  اعر وا لهر  ضلهر، وا،بعوهر على آهاارهر و،مسالوا بماا اساتتعتر مان أخالقهار وسايرهر،  اإنهر  

 [.20]كانوا على الهد  المستقير
َتاَدْوا  ْن تَ  :وكذلك قوله ،عالى  ِْ اْم ِ  فَإِْن آَمُنوا بِِمثْاِ  َماا آَمنْاُتْم بِاهِ َفَقاِد ا ُِ َماا  َذاْوا فَإِنذ َو

 .0 2:البقر ِشَقاقٍ 

أن الهدادا  المتلقا  التاي ،ا دي إلاى النتاا  وإلاى خياري الادنيا وا خار ، : أولهماا، ففي اآلية داللتان 
 [.  2]وأصحابه من هد  وإدمان  ،لمن  يما كان عليه النبي

إال إدماانهر وال حاّق إال الحاق الاذي  اال إدماان .. وأصاحابه   امدمان محصور  يماا كاان علياه النباي  
وأصاحابه  وتالت الهداد  والنتا  بحق ال بد له مان أن دلاتمس امدماان الاذي كاان علياه النباي .. كانوا عليه 

 . اللرا  رضوان اهلل عليهر
وأصاحابه مان إدماان، وإال  الباددل  هي وروب امقتداء بما كاان علياه النباي : أما الدالل  الثاني  لآلد  

 . ي الدنيا وا خر .. هو ال قاق والعذاب 

ا ترقا  اليهاود علاى إحاد  وسابعين  رقا ،  واحاد   اي :" أناه قاال و ي السان ،  قاد صاح عان النباي  
وا ترق  النصار  على اهنتاين وسابعين  رقا ،  إحاد  وسابعون  اي الناار، وواحاد   اي . التن ، وسبعون  ي النار

ن أمتاي علاى هاالث وسابعين  رقا ، واحاد   اي التنا  وهنتاان وسابعون  اي والاذي نفاس محماد بياده لتفتارق. التن 
 [.  2"]التماع  :" دا رسول اهلل من هر؟ قال: ، قيل"النار

وإن بناي إساراويل ،فرقا  علاى هنتاين وسابعين :" و ي رواد  عند الترمذي، مان حاددث عباد اهلل ب عمارو 
ماا " من هي دا رسول اهلل؟ قاال: ، قال"ال مل  واحد  مل ، و،فرق  أمتي على هالث وسبعين مل  كلهر  ي النار إ

 [. 10"] أنا عليه وأصحابي

                                                 
 .  1 / 1:،فسير البغوي 20
اعتقااد وقاول : وهاو عناد السالف" امدمان بضع وسابعون شاعب  :" هو متموو ما أمر به امسال  كما  ي الحددث: امدمان  2

 . وعمل، دزدد ودنق 
2 

 . 113 :صحيح سنن ابن ماره  
10
 121:صحيح سنن الترمذي . 
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، "التماعااا  "  تاااء هاااذا الحااددث مفساااراً لمااا قبلاااه، حيااث دل أن الفرقااا  النارياا  مااان بااين الفااارق هااي 
، وأصحابه مان الاددن وامدماان والتماع  التي دتت أن دُلثر سوادها هي التي ،لون على ما كان عليه النبي 

 .وأصحابه وإن قل عددها  الحق ال دُقاس باللر، وإنما بمد  متابقته وموا قته لما كان عليه النبي 
رمهور التماع  هار الاذدن  اارقوا التماعا ، والتماعا  : ، لعمرو بن ميمونقال عبد اهلل بن مسعود 

 . ما وا ق الحق وإن كن  وحدك
ما كان  عليه التماع  قبال أن ،فساد التماعا  وإن  إذا  سدت التماع   عليك ب: وقال نعير بن حماد 

 .كن  وحدك  إنك أن  التماع  حينئذ
اعلاار أن امرماااو والحتاا  والسااواد األع اار هااو العااالر صاااحت : قااال اباان القااير  ااي أعااال  المااوقعين 

 . ها -الحق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل األرغ ا

ه، ولايس بلثار  أ رادهاا وأنصاارها،  اإن السان  دلا  ومنه دعلر أن التماع  ،عار  باالحق الاذي هاي عليا 
أن الحق بدأ غردباً وسيعود غردباً كما بدأ، والقاب  على ددنه منهر دومئاذ كالقااب  علاى رمار مان ناار، والغربااء 

ناااس صااالحون قلياال  ااي ناااس سااوٍء كثياار، وماان دعصاايهر أكثاار مماان :" علاايهر خيااراً هاار  الااذدن أهنااى النبااي 
 [. 12"] دتيعهر

" لر ُدصادقه مان أمتاه إال ررال واحاد ما ُصدق نبي من األنبياء ما ُصدق ف إن من األنبياء من:"قال و  
 . مسلر

من كل ألف ،سعماو  و،سع  و،سعين،  عناده : دا آد  أخرو بعث النار؟ قال: دقول اهلل ،عالى: وقال  
"  وللان عاذاب اهلل شاددد د يت الصغير، و،ضع كل ذات حمل حملها، و،ر  الناس سلار  وما هر بسالار 

 . البخاري
ااااْم  :مصااااداق ذلااااك  ااااي كتاااااب اهلل قولااااه ،عااااالى  ُِ ِ إاِلذ َو ْم بِاااااهللذ ُِ ْكااااَهُ

َ
َوَمااااا يُااااْؤِمُن ع

 . 203:دوسفُمَْشُِكونَ 
ِ إِْن يَعذبُِعوَن إاِلذ  :وقال ،عالى  رِْض يُِضلُّوَك َمْن َسيِيِ  اهللذ

َ
ْكَهَ َمْن ِ  اْْل

َ
نذ  ْن  ْن تُِطْع ع  اَظذ

ْم إاِلذ ََيُْرُصونَ  ُِ  223:األنعا . 

 إن أهل السان  كاانوا أقال النااس  يماا مضاى وهار أقال النااس  يماا بقاي، الاذدن لار : قال حسن البصري 
دذهبوا مع أهل ام،را   ي إ،را هر وال مع أهل البدو  ي بدعهر، وصبروا على سنتهر حتاى لقاوا ربهار،  لوناوا  

   .ها -كذلك ا
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 .  232: أخرره أحمد وغيره، السلسل  الصحيح    
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ومنااه ،علاار  ساااد المباادأ الااذي ،قااو  عليااه الددمقراتياا ف والااذي ،تناااد  ال ااعوب والحلومااات : قلاا  
والرضى بما ،تتمع عليه أكثر األصوات بغ  الن ر عان ماهيا  .. لتتبيقه، أال وهو مبدأ ،قددس حلر األكثرد  

للتاب اهلل وسن  رساوله أ  أناه وهل هو موا ق .. هذا ال يء الذي ،تتمع عليه هل هو من الحق أ  من الباتل 
 !؟..مخالف 

ومااان األحادداااث كاااذلك التاااي ،ااادل علاااى وراااوب االقتاااداء بفهااار السااالف الصاااالح، والتمااااس هاااددهر 
أوصاايلر بمصااحابي، هاار الااذدن دلااونهر، هاار الااذدن دلااونهر ، هاار دف ااو اللااذب :" وتااردقتهر دون غياارهر قولااه 

ست اااهد، علااايلر بالتماعااا  و إدااااكر والفرقااا ،  اااإن حتاااى دحلاااف الررااال وال دساااتحلف، ود اااهد ال ااااهد وال د
 [.11"]ال يتان مع الواحد وهو من االهنين أبعد، من أراد بحبوح  التن   ليلز  التماع 

سترون من بعدي اختال اً شاددداً  علايلر بسانتي وسان  الخلفااء الراشاددن المهاددين، عضاوا :" وقال  
 [. 1"] كل بدع  ضالل   عليها بالنوارذ، وإداكر واألمور المحدهات  إن

 اادل أن المااالذ والنتااا  عنااد اشااتداد الفرقاا  واالخااتال ، وطهااور األهااواء والفااتن، هااو بالتمسااك بساان   
 .ونبذ كل ما خالف ذلك.. وسن  الخلفاء الراشددن المهددين من بعده  النبي 

وماان دعااش ماانلر  قااد ،ااركتلر علااى البيضاااء ليلهااا كنهارهااا، ال دزداا  عنهااا بعاادي إال هالااك،:" وقااال  
ن المهاااااددين، عضاااااوا عليهاااااا  ساااااير  اختال ااااااً كثياااااراً  علااااايلر ماااااا عااااار تر  اااااي سااااانتي وسااااان  الخلفااااااء الراشااااادد

 [.  1"]بالنوارذ
 [.11"] اقتدوا باللذدن من بعدي، أبي بلر وعمر:" وقال  
 . متفق عليه"خير الناس قرني، هر الذدن دلونهر، هر الذدن دلونهر:" وقال  
 [.13".] ي  ي أصحابي، هر الذدن دلونهر، هر الذدن دلونهر، هر دف وا اللذباحف ون:" وقال 
" خير أمتي القرن الذي بعث   يهر هر الذدن دلونهر :" قال رسول اهلل : وعن عمران بن حصين قال 

 هر دن م أقوا ، د هدون وال دست هدون، ودخونون وال د ،منون، ودف و. " وال أعلر أذكر الثالث أ  ال: قال
 [.10" ]  يهر السمن
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 .  201:ي، صحيح سنن الترمذيأخرره ابن ماره والترمذ  
   

1 
 . 0 : صحيح سنن ابن ماره   

1 
 . 2 :صحيح سنن ابن ماره  

11
 . 0 : صحيح سنن ابن ماره  

13
 . 2223: أخرره ابن ماره وغيره، السلسل  الصحيح    

10
 . 20 2:رواه مسلر وغيره، صحيح سنن الترمذي  
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دعتون ال هاد  قبل أن [  1]هر دم،ي من بعدهر قو ، دتسم نون ودحبون السمن :" و ي رواد 
 ". دسملوها

لُوَن مَِن  :وقال ،عالى  ي الصحاب  والتابعين لهر بإحساٍن إلى دو  الددن  وذ
َ
ابُِقوَن اْْل َوالسذ

ِيَن اتذبَ  نَْصارِ َواَّلذ
َ
َعدذ لَُهْم َجنذاٍت ََتْرِي الُْمَهاِجرَِْن َواْْل

َ
ُ َمنُْهْم َورَُضوا َمنُْه َوع ْم بِإِْحَساٍن رَِِضَ اهللذ ُِ ُعو

بَداً ذَلَِك اََْفْوُز اََْعِظيمُ 
َ
نَْهاُر َخاِِلِيَن فِيَها أ

َ
 . 200:لتوب ا  ََتْتََها اْْل

اءُ  :وقال ،عالى  ِشدذ
َ
ِيَن َمَعُه ع ِ َواَّلذ ٌد رَُسوُل اهللذ داً  ُُمَمذ عاً ُسجذ ْم ُركذ ُِ ارِ رمَُحَاُء بَْْنَُهْم تََرا لََعَ اَُْكفذ

ُجودِ ذَلَِك َمثَلُُهْم ِ  اتلذوْ  ثَرِ السُّ
َ
ِهِْم مِْن أ ْم ِ  وُُجِو ُِ ِ َورِْضَواناً ِسيَما ُِوَن فَْضاًل مَِن اهللذ َراةِ َوَمثَلُُهْم يَيَْت

 َُ
َ
ْخَرَج َشْطَ

َ
ْْنِيِ  َكَزْرٍع ع اَع ِِلَِِيَظ بِهُِم ِ  اْْلِ رذ  ُسوقِهِ ُيْعِجُب الزُّ

ِْلََظ فَاْستََوي لََعَ فَآَزَرَُ فَاْستَ
ْجراً َعِظيماً 

َ
ِْفَِرةً َوع اِِلَاِت مِنُْهْم َم ِيَن آَمنُوا وََعِملُوا الصذ ُ اَّلذ اَر وََعَد اهللذ  .  1:الفتح اَُْكفذ

ِيَن َمَعُه  : قوله ،عالى   . أي من الصحاب َواَّلذ

ِيَن آَوْوا  :وقال ،عالى  ِ َواَّلذ نُْفِسهِْم ِ  َسيِيِ  اهللذ
َ
ْمَوالِهِْم َوأ

َ
ُدوا بَِ َِ اَجُروا وََجا َِ ِيَن آَمنُوا َو إِنذ اَّلذ

ْوِِلَاُء َبْعٍض 
َ
وََئَِك َبْعُضُهْم ع

ُ
وا ع والذدن هارروا هر الصحاب  من المهارردن، والذدن . 01:األنفال َونَََصُ

 . صحاب  من األنصار الذدن نصروا من هارر إليهر من الم منيننصروا هر ال

ةِ  :وقال ،عالى  ِيَن اتذبَُعوَُ ِ  َساَعةِ اَُْعْْسَ نَْصارِ اَّلذ
َ
 الذِبِِ َوالُْمَهاِجرَِْن َواْْل

ُ لََعَ َََقْد تَاَب اهللذ
 . 220:التوب   لَيْهِْم إِنذُه بِهِْم َرُؤوٌف رَِحيمٌ ِمْن َبْعِد َما ََكَد يَزُِْغ قُلُوُب فَرٍِْق مِنُْهْم َُّمذ تَاَب عَ 

ِيَن   :وقال  ْمَظُم َدرََجًة مَِن اَّلذ
َ
وََئَِك ع

ُ
ِْ َوقَاتََ  ع نَْفَق مِْن َقبِْ  اََْفتْ

َ
ال يَْستَوِي مِنُْكْم َمْن أ

 ُ ُ اِْلُْسَِن َواهللذ نَْفُقوا مِْن َبْعُد َوقَاتَلُوا َوّلُُكً وََعَد اهللذ
َ
 . 20:الحددد بَِما َتْعَملُوَن َخبرِيٌ أ

ِ  :وقال ،عالى  وَن فَْضاًل ِماَن اهللذ ُِ ْمَوالِِهْم يَيَْت
َ
ْخرُِجوا ِمْن دِيَارِِِْم َوع

ُ
ِيَن ع لِلُْفَقَراءِ الُْمَهاِجرَِْن اَّلذ

ادِقُون  ُم الصذ ُِ وََئَِك 
ُ
َ َورَُسوََلُ ع وَن اهللذ َْنَُْصُ ِيا .َورِْضَواناً َو اَر َواْْلِيَمااَن ِماْن َقابْلِِهْم َواَّلذ وا اِلذ

ُ
ع َن َتَباوذ

 َ نُْفِسِهْم َول
َ
ُْْؤثُِروَن لََعَ أ وتُوا َو

ُ
ا ع اَجَر إَِِلِْهْم َوال ََيُِدوَن ِ  ُصُدورِِِْم َحاَجًة ِممذ َِ ْو ََكَن بِِهْم ُُيِبُّوَن َمْن 

ُم الْمُ  ُِ وََئَِك 
ُ
ْذ َنْفِسهِ فََ ِيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِِْم َيُقولُوَن َربذَنا اْغفِْر  .ْفلُِحونَ َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُش َواَّلذ

                                                 

 . التي ، دي بهر إلى السمن  والتخم أي دتلبون أنواو التعا  المختلف  األلوان والمذاق   1 
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ِيَن آَمُنوا َربذَنا إِنذ  ِيَن َسَبُقونَا بِاْْلِيَماِن َوال ََتَْعْ  ِ  قُلُوبَِنا ِغاِلً لَِّلذ  َك َرُؤوٌف رَِحايمٌ َلَا َوِْلِْخَوانَِنا اَّلذ
 .20:الح ر

ُ  :وقاال نَْزَل َََقْد رَِِضَ اهللذ
َ
َجَرةِ َفَعلَِم َما ِ  قُلُاوبِِهْم فَاَب  َعِن الُْمْؤِمنَِ  إِذْ ُيَبايُِعونََك ََتَْ  الشذ

ثَاَبُهْم َفتْحاً قَرِْباً 
َ
ِكيَنَة َعلَيِْهْم َوأ ،ح  ال تر  دو  الحددبي  دزدد  والذدن بادعوا النبي .  2:الفتح  السذ

 . عددهر عن ألف وأربعماو  صحابي

. رواه مساالر" ال دادخل النااار أحاد باادع ،حاا  ال اتر  :" أناه قااال السان ،  قااد صاح عاان النباي  و اي
 .رواه مسلر"  إني ألررو أن ال ددخل النار أحد ا إن شاء اهلل ا ممن شهد بدراً والحددبي :" و ي رواد 

ه خالاد، كاان باين خالاد بان الولياد وعباد الارحمن بان عاو  شايء ،  ساب: وعن أبي ساعيد الخادري، قاال
[  1]ال ،ساابوا أحااداً ماان أصااحابي،  لااو أن أحاادكر أنفااق مثاال أحااد ذهباااً، مااا أدرك ُمااد:"   قااال رسااول اهلل 
 .متفق عليه" أحدهر وال نصيفه

دنهى خالداً ا وهو صحابي رليلف للن ،امخرت صاحبته إلاى ماا بعاد صالح الحددبيا  ا   إذا كان النبي 
ل الفتح وأنفق وقا،ل  ي سبيل اهلل،  هو باذلك أع ار مناه دررا ، أن دست عبد الرحمن بن عو  الذي أسلر قب

 !؟[ 0 ] ليف إذاً بمن ليس من الصحاب  وال من التابعين.. وأولى منه بحق الصحب  

 .  هر أولى له بمن دمسك عن الخوغ أو التعن بمصحاب النبي .. ال شك أنه أولى له 
مسلوا عن الخوغ  يهر بسوء وال ،سترسلوا أي أ[. 2 "] إذا ذكر أصحابي  ممسلوا:" و ي الحددث

 .  ي اللال  عنهر بتردق  ال ،ليق بفضلهر وملانتهر الع يم 
                                                 

 . هو النصف: والنصيف. مليال معرو  ،قدر به األشياءف ُقدر بحفن  من كّفي الررل المعتدل اللفين: المد  1
كما دفعل ال يع  الروا   عليهر من اهلل ما دستحقون، حيث أن ددنهر دقو  علاى أسااس بغا  الصاحاب  وشاتمهر والتعان   0 

 ! بهر
ال دحبهر إال ما من، وال دبغضاهر إال مناا ق، مان أحابهر أحباه اهلل، :" أنه قال  ي األنصار مسلر، عن النبي و ي صحيح    

 ".ال دبغ  األنصار ررل د من باهلل واليو  ا خر:" و ي رواد ".  ومن أبغضهر أبغضه اهلل
المهااارردن والتااابعين لهاار بإحسااان إذا كااان امدمااان دنتفااي عاان رراال داابغ  األنصااار،  ليااف بماان داابغ  األنصااار و : قلاا    

كماا ،فعال الرا ضا  امهناى ع ارد ف تاوفا  ال اقاق والنفااق .. ود تمهر ودلعنهر ودلفرهر، ودلفر من داواليهر ودترضاى علايهر 
 .  الشك أنهر أولى باللفر والنفاق، وانتفاء امدمان! ؟..
السلسال  ". ]  علياه لعنا  اهلل والمالولا  والنااس أرمعاين من ست  أصاحابي، :" و ي الحددث الذي دروده ابن عباس مر وعاً    

 [. 0  1: الصحيح 
 . 1 1: أخرره التبراني، صحيح التامع 2 
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ا خيار  ال ،سابوا أصاحاب محماد،  لمقاا  أحادهر سااع  ا دعناي ماع النباي :" قاال وعن ابن عباس 
 ". خير  من عباد  أحدكر عُمَره :" و ي رواد  [ . 1 "]من عمل أحدكر أربعين سن  

إن اهلل ،عالى ن ر  ي قلاوب العبااد،  وراد قلاَت محماد خيار :" قال[   ] عبد اهلل بن مسعود  وعن
،  ورااد قلااوب قلااوب العباااد،  اصااتفاه لنفسااه وابتعثااه برسااالته، هاار ن اار  ااي قلااوب العباااد بعااد قلاات محمااد 

ناً،  هااو عنااد اهلل أصااحابه خياار قلااوب العباااد،  تعلهاار و راء نبيااه، دقااا،لون علااى ددنااه،  مااا رآه المساالمون حساا
 [.   "]حسن، وما رأوه سيئاً،  هو عند اهلل سيء 

عقيد  السلف أسلر، أماا عقياد  : ومما ،قد  دعلر ختم َمن دقد   هر الخلف على  هر السلف، ودقول
م اايراً إلااى موقفهمااا المتبااادنين ،تاااه عقيااد  األسااماء والصاافاتف حيااث أن الصااحاب  ! ..الخلااف  هااي أحلاار 

بإحسااان د منااون بمسااماء اهلل ،عااالى وصاافا،ه كمااا راااءت  ااي اللتاااب والساان  ماان غياار ،موداال وال  والتااابعين لهاار
ا  وبحلار ان اغالهر بعلار اللاال  ومذاهباه  ،عتيال وال ، ابيه وال ،مثيال، بينماا كثيار مان الخلاف ا بحتا  التنزداه،

اْساَتَوي لََعَ  : قوله ،عاالى،راهر دعتلون الصفات ود ولونها على غير طاهرها ومدلولها ال رعي، كقولهر  ي 
أي اسااتولى وقهاار،  فااروا ماان صااف  مثبتاا   ااي اللتاااب والساان  إلااى صااف  هااي ماان بنااات عقااولهر   اََْعاارِْ  
 .وأهواوهر

وال اااهد هنااا أن داادرك القااارم مقصااودهر ماان العبااار ، باامن الخلااف أحلاار ماان الساالف، ولاايس مرادنااا  
 [.1 ]مناق   عقيد  الخلف،  هذا له موضع آخر 

                                                 
كاال  ابان : قلا . أخرره أحمد وغيره، وصححه ال يخ ناصر الددن األلباني  ي ،خردته ألحاددث شرا العقيد  التحاود  1 

وإذا كاان هاذا شامن التاابعين قياسااً للصاحاب ، . حاذ صاحب  ماع النباي موره للمسلمين  ي  مانه، لمن لايس لهار  عباس 
  !؟.. ليف بمن راء بعدهر من المتمخردن، وبخاص   ي  ماننا هذا

  
: رواه الترمذي وغيره،  السلسل  الصحيح ". ،مسلوا بعهد ابن مسعود:" ابن مسعود هو الذي قال  يه النبي    
"21   ." 

مصاداق : قلا . حسن موقاف، أخرراه التيالساي وأحماد وغيرهماا بساند حسان": التحاود " ج قال ال يخ ناصر  ي ،خرد   
كاان ا : بتنا  ،  مهني عليها خيرًا، و،تابع  األلسن بالخير،  قاالوا مر على النبي : ذلك  ي الحددث الذي دروده أنس، قال

بتناا    امهني عليهاا شارًا، و،تابعا  األلسان لهاا  ، ومار"ورب  وربا  وربا  :" ما علمنا ا دحت اهلل ورسوله،  قال نبي اهلل 
 اد  لاك أباي وأماي، مار : ،  قاال عمار"وربا  وربا  وربا :" بئس المرء كان  ي ددن اهلل،  قال نبي اهلل : بال ر،  قالوا

ورباا  ورباا  ورباا ، وماار بتنااا    اامهنى عليهااا شاارًا،  قلاا  ورباا  ورباا  ورباا ؟  قااال : بتنااا    اامهنى عليهااا خياارًا،  قلاا 
من أهنيتر عليه خيراً ورب  له التن ، ومن أهني  عليه شراً ورب  له الناار، المالولا  شاهداء اهلل  اي الساماء، :" سول اهلل ر 

 .لل يخ ناصر" أحلا  التناوز " أخرره البخاري ومسلر ". وأنتر شهداء اهلل  ي األرغ، أنتر شهداء اهلل  ي األرغ 
 ". حاود  ،هذدت شرا العقيد  الت" ان ر كتابنا 1 
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ــو    ــأن: ولكــه هــلا ال  ــ   فــاد      ب ــد مــه أن  ثب ــف أحكــم مــه الفــلف، ال ب الخل

 : ، وذلك مه أوجه[  ]وبطال ه

أن هذا القاول دتضامن التلاذدت والارد للنصاوس ال ارعي  الصاحيح  الدالا  علاى  ضال الصاحاب  : منها 
بعادهر علاى و ضال مان ساار علاى نهتهار ممان رااء .. على من بعدهر، و ضال الاذدن بعادهر علاى مان بعادهر 

 !من أحدث  ي الددن وابتدو 
.. أن هذا القول  يه انتقاس صردح من قدر الصحاب  والتاابعين لهار بإحساان، وتعان خفاي بهار : ومنها 

 !عن ست الصحاب  والخوغ  يهر بما ال دنبغي وال دليق بحقهر و ضلهر وقد ،قد  نهي النبي 
عاانهر، وأهناى علايهر خياراً  اي كتاباه العزداز، وكثياار  أن الصاحاب  ا سالفنا الصااالح ا قاد رضاي اهلل: ومنهاا 

 !؟.. مدن الخلف من هذه الخاصي  الفردد  [ .. 0 ]منهر م هود لهر بالتن  بمعيانهر
واهلل ،عااالى إذ درضااى عاان الصااحاب ،  هااو درضااى عاانهر لسااالم  دداانهر واعتقااادهر، والسااتقامتهر علااى  

َها الذاُس إِنذا َخلَْقَناُكْم ِمْن  :ا  اي قولاه ،عاالىالمنهج السوي الصحيح، وليس لذوا،هر ولنسبهر، كما يُّ
َ
يَا أ

 َ تَْقااُكْم إِنذ اهللذ
َ
ِ أ ْكاَرَمُكْم ِعنْاَد اهللذ

َ
نََْث وََجَعلَْناُكْم ُشُعوباً َوَقَبائَِ  تِلََعاَرفُوا إِنذ ع

ُ
 َعلِايٌم َذَكٍر َوأ
 . 2:الحترات َخبرِيٌ 

نهر أولى الناس بي، وليس كاذلك إن أوليااوي مانلر المتقاون، مان  إن أهل بيتي ه الء درون أ:" وقال 
 .وهذا المعنى متوا،ر  ي ددن اهلل، والحمد هلل[.   "] كانوا وحيث كانوا

وإذا كان الددن الذي كان عليه الصحاب  هو السبت  ي رضى اهلل علايهر، دل أن مخاالفتهر  يماا كاانوا  
لغضت اهلل وليس رضاه، والمسلر العاقل هو الذي دن د ماا درضاي  عليه من التددن والفهر واالعتقاد هو مدعا 

 . اهلل ،عالى عليه وليس ما دسخته ودغضبه 
علايلر بسانتي وسان  الخلفااء الراشاددن :" أن ال اارو أمار باالقتاداء بالسالف الصاالح، كقولاه : ومنها 

احف اوني :" ، وقولاه " دلاونهرأوصايلر بمصاحابي هار الاذدن :" ، وقولاه " من بعدي، عضوا عليهاا بالنواراذ
 ! ؟..وأدن الخلف ا وبخاص  منهر من خالف السلف الصالح  ي الفهر والمنهج ا من كل ذلك "  ي أصحابي 

                                                 
ألن هذه المقول  ،لاد أن ،لاون عناد المتامخردن قاعاد  مان قواعاد أصاولهرف علاى أساساها دقادمون  هار الخلاف علاى  هار  3 

ودقو  متمل ،صاورهر العقادي والفقهاي، لاذا إهباات بتالنهاا هاو إهباات لابتالن كال ماا بناي  ..ودردون ا هار السلفي  السلف، 
 .   هو باتلعلى أساسها، ألن ما بني على باتل 

 0
المعرو  عند عام  الناس أن المب ردن بالتن  من الصحاب  هر ع ر   قط، وهذا غلط وهو بخال  النصوس الصحيح    

ال دادخل الناار أحاد باادع ،حا  :" التي دل  أن كثير من الصاحاب  ا غيار الع ار   ا مب ارون بالتنا ، ودلفاي  اي ذلاك قولاه 
 .  دزددون عن ألف وأربعماو  من الصحاب ، كما ،قد ، والذدن بادعوا ،ح  ال تر "ال تر  

  
 .رواه ابن أبي عاصر  ي السن ، وصححه ال يخ ناصر  ي التخردج  
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 اي حلاه و،راحلاه، و،لقاوا  أن مان عاصار نازول الاوحي، وأساباب نازول كال آدا ، ورا قاوا النباي : ومنها 
األ قااه واألعلاار بمااراد ال ااارو ماان غياارهر مماان  ااا،تهر هااذه  العلاار ا مباشاار  ا منااه غضاااً ناادداً، الشااك أنهاار هاار

 . الخاصي  الع يم 
 اامدن .. أن الصااحاب  ا كمااا ،قااد   ااي أدلاا  عددااد  ا حاابهر إدمااان ودداان، وبغضااهر كفاار ونفاااق : ومنهااا 

 !  ؟..الخلف، وبخاص  منهر من خالف نهج السلف، من ذلك 
، هي عاين ال لار والتاور، وهاي "أحلر من السلف الخلف " إن هذه المقول : ألرل هذه األوره نقول 

اعتااداء صااردح علااى ماان خصااهر اهلل ،عااالى لنصاار  ددنااه ونبيااه، وبالتااالي ال دتااو  للمساالر أن دتفااوه بهااا بصاايغ  
 . الرضى والمدا

أن الساالف الصااالح رضااوان اهلل علاايهر هاار األساالر واألحلاار واأل قااه : والااذي نتااز  بااه ونلقااى اهلل عليااه
لاى قادر التازامهر ، والخلف قيمتهر ،م،ي من ره   إقتداوهر والتازامهر بمانهج و هار السالف، وعواأل،قى هلل 

ول مانهر علااى السالف الصااالح ب ايء ماان التعقيات والاارد واالعتاراغ ا بغياار سالتاٍن ماان اهلل ومان ،تااا.. باذلك 
ا ،تميااز بااه التاوفاا  ،عااالى ا  قااد حااط ماان قاادره بقاادر مااا ،تاااول علاايهر، وهااذا االعتقاااد والتصااور هااو ماان أباار  ماا

 .الناري  المنصور  عن غيرهر من التواوف والتماعات

وكـون اتبـاع الكتـاب والفـنة ـ مـه دون تعصـب لمـا يخالفهمـا مـه أاـوا  الرجـا               

 : إن ذلك يظهر مه وجهيهوالملاهب ـ هو مه أبرز ما يميز الطائفة المنصورة، 

وطااهردن علاى " و"  دقاا،لون علاى أمار اهلل "لهار باذلك،  هار  دملن  ي وصف النبي : الو ه األول 
وغيار ذلاك مان "  قاوما  باممر اهلل" و "  دقا،لون علاى الحاق" والددن قاور بهر دقا،لون الناس عليه، وهر " الحق 

الصاافات التاااي ،تمااع علاااى أنهااار علااى الاااددن الصاااحيح الااذي درضاااي اهلل ورسااولهف وهاااو الاااددن الااذي رااااء  اااي 
 .قال الرسول، مع مراعا   هر السلف الصالح لنصوس الوحي كما ،قد . .قال اهلل .. اللتاب والسن  

 إنااه دلماان  ااي أن مخالفاا  اللتاااب والساان  دعتباار ماان أكباار اللباااور، ولربمااا داا دي : أمــا الو ــه الثــاني 
، وهذا أمر أبعد ما ،لون عنه التاوف  المنصاور ،  حاشااهر [  ]بصاحبه إلى اللفر والخروو من داور  امسال  

                                                 
 منه ما دلون عن ارتهاد وغير قصد، وهذا صاحبه د رر إن كاان مان ذوي االرتهااد، كماا قاال : مخالف  اللتاب والسن    

 ".  له أرران، وإذا ارتهد  مختم  له أرر  إذا ارتهد الحاكر  مصاب" : " الصحيحين "  ي 
وذلك عندما دقع المرء  ي المخالف  ا  اي غيار مسااول ال ارك األكبار ا عان ضاعف ونازو  : ومنه ما دلون معصي  دون اللفر   

 . ومع اعترا ه  ي الوقوو  ي الختم والتقصير.. من غير استحالل، وال ،حسين 
أو االعترا  بالختم عند وقوعه  ي ال رك األكبار، أو اللفار الباوااف إذ اللفار دلاون   وال ُد ترط االستحالل أو التحسين،   

 .  كفراً لذا،ه سواء ُضّر إليه االستحالل القلبي أ  لر ُدضر
وهو الاذي دقاع  اي المخالفا  عان علار وقصاد مساتحاًل لمخالفتاه، أو مزدنااً لهاا راضاياً : ومنه ما دلون كفرًا مخررًا من المل    

وكذلك إذا كان  مخالفتاه نا،تا  عان رحاود للم اروو أو عان إعاراغ وكبار وعنااد، أو عان اساتهزاء واساتخفا  باممر اهلل بها، 
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 هااذه المخالفا  ال ،تحاول إلاى ماانهج .. دقعاوا  اي ذلاك عان علاار وقصاد، ولاو وقعاوا  ااي شايء مان المخالفا  أن 
 هار اكتسابوا صااف  نصار اهلل لهار لقياامهر علاى أماار اهلل ونصار  ددناه،  اإذا انتفاى عاانهر .. دتبعوناه، ودادعون إلياه 

 .المنصور  ذلك كان لزاماً أن دنتفي عنهر نصر اهلل وكذلك مسمى التاوف  ال اهر 
قَْداَمُكمْ  :كما قال ،عالى 

َ
ُْثَِبِْ  ع َ َينَُْصُْكْم َو وا اهللذ أي : مفهو  ا د . 0: سور  محمد  إِْن َتنَُْصُ
احفاذ : " اي الحاددث الصاحيح البان عبااس إن لر ،نصروا اهلل ا بالتزا  ددنه وأوامره ا ال دنصركر، وهو كقولاه 

،عالى  ي حدوده بحيث ،م،مر بما أمر و،نتهي عماا نهاى و رار، ال دحف اك أي إذا لر ،حفذ اهلل "  اهلل دحف ك
 .اهلل مما ال ،رغت أن دنزل بساحتك من ختوب ومصاوت، و تن

ْمرِ ِمنُْكْم فَإِْن َتَنازَْمُتْم ِ   :وقاال ،عاالى
َ
وَِّل اْْل

ُ
ِطيُعوا الرذُسوَل َوع

َ
َ َوع ِطيُعوا اهللذ

َ
ِيَن آَمُنوا ع َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

ْحَسنُ 
َ
ِ َواِْلَوِْم اْْلِخرِ َذلَِك َخرْيٌ َوع ِ َوالرذُسوِل إِْن ُكنُْتْم تُْؤِمُنوَن بِاهللذ وَُ إََِل اهللذ ٍء فَُردُّ وِْالً ََشْ

ْ
 .  1:النساء   تََ

ءٍ  قوله : قال ابن القير   نلر   ي سياق ال رط ،عر كل ما ،نا و  ياه الم مناون  فَإِْن َتَنازَْمُتْم ِ  ََشْ
بيان حلر ما ،ناا عوا  ياه ولار [ 0 ]من مساول الددن دقِّه ورله، رلي ُه وخفيه، ولو لر دلن  ي كتاب اهلل ورسوله

 .دلن كا ياً لر دممر بالرد إليهف إذ من الممتنع أن دممر ،عالى بالرد عند النزاو إلى من ال دورد عنده  صل النزاو
هاو الارد إلياه  انه هو الرد إلى كتاباه، والارد إلاى الرساول أن الناس أرمعوا أن الرد إلى اهلل سبح:ومنها 

 .نفسه  ي حيا،ه وإلى سنته بعد و ا،ه
أنااه رعاال هااذا الاارد ماان موربااات امدمااان ولوا مااه،  ااإذا انتفااى هااذا الاارد انتفااى امدمااان، ضاارور  : ومنهااا 

لتاار ين، وكاال منهمااا دنتفااي بانتفاااء انتفاااء الملاازو  النتفاااء ال مااه، وال ساايما الااتال   بااين هااذدن األمااردن  إنااه ماان ا
 [.2 ]ا خر

فَال َوَرِبَِك ال يُْؤِمُنوَن َحَّتذ ُُيَِكُِماوَك فِيَماا َشاَجَر بَْْاَنُهْم َُّامذ ال ََيِاُدوا ِ   :وكاذلك قولاه ،عاالى 
ا قََضيَْ  َويَُسِلُِموا تَْسلِيماً  نُْفِسِهْم َحرَجاً ِممذ

َ
 . 31:النساء  أ
دقسر ،عالى بنفسه اللردم  المقدس  أنه ال د من أحد حتاى دحلار :  2/11سير قال ابن كثير  ي التف 

 . ها - ي رميع األمور،  يسلمون لذلك ،سليماً كلياً من غير ممانع  وال مدا ع  وال منا ع  ا الرسول 
أقسااار سااابحانه بنفساااه المقدسااا  قساااماً م كاااداً باااالنفي قبلاااه عاااد  إدماااان الخلاااق حتاااى : وقاااال ابااان القاااير 

مااوا رسااوله  ااي كاال مااا شااتر بياانهر ماان األصااول والفااروو وأحلااا  ال اارو وأحلااا  المعاااد وساااور الصاافات دحل
وغيرهااا، ولاار دثباا  لهاار امدمااان بمتاارد هااذا التحلااير حتااى دنتفااي عاانهر الحاارو، وهااو ضاايق الصاادر، و،ن اارا 
                                                                                                                                                             

،  لاال هااذه األورااه إذا وقعاا  المخالفاا  بسااببها أو بساابت واحااد منهااا،  ااإن وأماار رسااوله، أو عاان كااره وبغاا  ل اارو اهلل 
" المسلمين، والمسمل  قااد أو يناهاا بحثااً بمدلتهاا ال ارعي   اي كتابناا صاحبها دلفر ودخرو من داور  امسال  إن كان قبلها من 

 . ان ره إن شئ " قواعد التلفير 
 0

 .وسن  رسوله: لعل الصواب  
 2

 . 10 -  / 2: أعال  الموقعين  



  ُب أْن ُتكثَِّر سواَدهاالتي يجِصَفُة الطاِئَفِة المنُصورِة 
 

 
09 

امدمان باذلك أدضااً  صدورهر لحلمه كل االن راا و،نفسح له كل امنفساا و،قبله كل القبول ، ولر دثب  لهر
 [. 1 ]حتى دنضا  إليه مقابل  حلمه بالرضى والتسلير وعد  المنا ع ، وانتفاء المعارض  واالعتراغ

ُ  :و ي قولاه ،عاالى  َ فَاتذبُِعوِِن ُُيْبِبُْكُم اهللذ : قاال ابان كثيار. 2 :آل عمارانقُْ  إِْن ُكنُْتْم َُتِبُّوَن اهللذ
دعااى محباا  اهلل ولاايس هااو علااى التردقاا  المحمدداا ،  إنااه كاااذب  ااي دعااواه  ااي هااذه ا داا  حاكماا  علااى كاال ماان ا

 [.  ]نفس األمر حتى دتبع ال رو المحمدي والددن النبوي  ي رميع أقواله وأ عاله
ْن تُِصايَبُهْم فِتَْناة عو يصايبهم عاذاب عِلامٌ  :وقال ،عالى 

َ
ْمارَِِ ع

َ
ِيَن َُيَاَُِفوَن َماْن ع  فَلَْيْحَذرِ اَّلذ

 .  3:النور
 ي هاله  وهالهين موضاعاً، هار رعال   ن رت  ي المصحف  وردت تاع  الرسول : قال امما  أحمد 

ْن تُِصيَبُهْم فِتَْنةٌ  :دتلو
َ
ْمرَِِ ع

َ
ِيَن َُيَاَُِفوَن َمْن ع  . 3:النورفَلَْيْحَذرِ اَّلذ

لباه شايء مان الزدا   يزدا  وما الفتن ؟ ال رك، لعله إذا رد بع  قوله أن دقع  اي ق: ورعل دلررها ودقول 
. 31:النسااء فَال َوَرِبَِك ال يُْؤِمُنوَن َحَّتذ ُُيَِكُِموَك فِيَما َشَجَر بََْْنُهمْ  :قلبه  يهلله، ورعل دتلاو هاذه ا دا 

أعتاات لقاااو  ساامعوا الحااددث وعر اااوا : إن قوماااً دااادعون الحااددث ودااذهبون إلاااى رأي ساافيان،  قااال: وقياال لااه
ْن  : قاال اهلل! ودذهبون إلى رأي سفيان وغيارهامسناد وصحته ددعونه 

َ
ْمارَِِ ع

َ
ِيَن َُيَااَُِفوَن َماْن ع فَلَْيْحَذرِ اَّلذ

ِِلمٌ 
َ
ْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب ع

َ
ْكاَُبُ ِماَن  : و،ادري ماا الفتنا ؟ اللفار، قاال اهلل ،عاالى  تُِصيَبُهْم فِتَْنٌة ع

َ
َواَْفِتَْناُة ع

 [.   !!]و،غلبهر أهواؤهر إلى الرأي اهلل   يدعون  الحددث عن رسول. اََْقتْ ِ 
 . 0:الح رَوَما آتَاُكُم الرذُسوُل فَُخُذوَُ َوَما َنَهاُكْم َمنُْه فَانَْتُهوا :وكذلك قوله ،عالى 

 الحالل ما حلله، والحرا  ما حرمه، والددن ما شرعه،  لايس ألحاد مان : قال ابن ،يميه رحمه اهلل ،عالى
لماء واألمراء والمعلمين وساور الخلاق خاروو عان ذلاك، وكال مان أمار باممر كاونااً مان كاان الم ادخ والملوك والع

مان عمال عماالً :" أنه قال عرغ على اللتاب والسن ،  إن وا ق ذلك وإال رد، كما راء  ي الصحيحين عنه 
 . ، أي  هو مردود[1 "]ليس عليه أمرنا  هو رد

ِيَن آ :و ي قوله ،عالى َها اَّلذ يُّ
َ
ْوَق َصوِْت الذِبِِ َوال ََتَْهُروا ََلُ بِااََْقْوِل يَا أ

ْصَواتَُكْم فَ
َ
َمُنوا ال تَرَْفُعوا ع

نُْتْم ال تَْشُعُرونَ 
َ
ْمَماَُُكْم َوأ

َ
ْن ََتَْبَط ع

َ
 . 1:الحترات  َكَجْهرِ َبْعِضُكْم ِِلَْعٍض ع

                                                 
 1

 . 100:التبيان  ي أقسا  القرآن  
  

 . 33 / 2: التفسير  
  

 . 13:الصار  المسول البن ،يمي   
 1

 .   1/  1: الفتاو   
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اوهاار وعقااولهر وأذواقهاار  ااإذا كااان ر ااع صااو،هر ساابباً لحبااوط أعماااللر  ليااف ،قااددر آر : قاال اباان القااير
 [.3 !]وسياستهر ومعار هر على ما راء به ور عها عليه، أليس هذا أولى أن دلون محبتاً ألعمالهر؟

،رك   يلر أمردن، ماا إن ،مسالتر بهماا لان ،ضالوا بعادي :" أنه قال و ي السن   قد صح عن النبي 
 ".  أبداً، كتاب اهلل وسنتي

تر ه بيد اهلل، وتر ه بمدددلر  تمسلوا به،  اإنلر لان ،هللاوا، ولان ب روا  إن هذا القرآن أ:" وقال 
 [.0 "]،ضلوا بعده أبداً 

، مان رعلاه أماماه قااده إلاى التنا ، ومان رعلاه خلاف :"  وقال  القارآن شاا ع  ُم اف ع، وماِحال  ُمصاد ق 
 [.   "]طهره ساقه إلى النار

 [.   "] ى األرغكتاب اهلل، هو حبل اهلل الممدود من السماء إل:" وقال 
بيننااا وبياانلر كتاااب : دوشااك الرراال متلئاااً علااى أردلتااه دحاادث بحااددث ماان حااددثي،  يقااول:" وقااال 

مثال   ما وردنا  يه حاالل اساتحللناه، وماا ورادنا  ياه مان حارا  حرمناا، أال ماا حار  رساول اهلل . اهلل عز ورل
 [. 10"]ما حر  اهلل

 . متفق عليه" اني  قد عصى اهللمن أتاعني  قد أتاو اهلل، ومن عص:" وقال 
وغيرها كثير من النصوس التي ،دل على وروب ا،باو اللتاب والسن  والتحااكر إليهماا مان غيار ،عقيات 

 . أو استدراك أو اعتراغ أو ،قددر بين ددي اهلل ورسوله بقول أو  هر، وهذا من لوا   امدمان وشروط صحته
لتاب والسن  و همهما على النهج الذي كان علياه السالف وشاهدنا من رميع ما ،قد  أن صف  ا،باو ال

الصالح رضوان اهلل عليهر، هي من أبر  وأهر  صفات التاوفا  ال ااهر  المنصاور  التاي ،ميزهاا بهاا عمان ساواها،  
كماااا أن رمياااع صااافات التاوفااا  المنصاااور  األخااار  هاااي مساااتمد  مااان هاااذه الصاااف ، و،ابعااا  لهاااا، و،عتماااد عليهاااا 

 .اعتماداً رويسياً 
* * * 

                                                 
 3

 . 12/ 2: أعال  الموقعين   
 0

 .   :رواه التبراني، صحيح التامع الصغير  
  

 .  102: السلسل  الصحيح   
 .  101: السلسل  الصحيح    
 ها نحن  ي هذا الزمان نُبتلى بتاوف  ُ،سمي نفسها بالقرآنيين ..  صدق رسول اهلل : قل . 21: صحيح سنن ابن ماره 10
 ماا حللاه القارآن حللنااه، ومااا .. ودقولاون الحتا  بينناا وبيانلر القارآن  قاط ..  دقبلاون إال القارآن اللاردر داردون السان  وال.. 

 !! منلردن بذلك السن  .. وما أهبته القرآن أهبتناه، وما نفاه نفيناه .. حرمه القرآن حرمناه 
نادوا  يما بينهر أننا ال نحر  إال ما حرمه القرآن ،.. و ردق آخر من الفساق والعصا  ألف  نفوسهر التفل  من قيود ال رو    
 !رغب  منهر  ي الفسوق والعصيان .. 
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 .  ل اهللـي سبيـاد  ـالجه: ـ الصفة الثا ية 2 

وهااي الصااف  الثانياا  ماان صاافات التاوفاا  ال اااهر  المنصااور ، وهااي صااف  ،لاااد ،ُعاار  بهاار ودعر ااون بهااا،  
مال م  لهر مال م  ال ل لل ليل، ال ،نفك عنهر  ي أي حاال مان األحاوال، وإذا ماا حيال بيانهر ا ل ار  تاارم ا 

بيل اهلل، ،ار  همهار وشاغلهر ال ااغل العمال مان أرال إ الا  هاذا الحاوال والماانع، ليساتمنفوا وبين التهاد  ي سا
 . القتال والتهاد  ي سبيل اهلل من رددد
 .  تحوا هغرًا آخر محياء  ردض  التهاد  ي سبيل اهلل..  إن أغلق هغر .. ،راهر دتتبعون الثغور والتبهات 

واصاافاً  اضااحًا ا دخاارس ألساان  كاال ربااان خااوار ا  ااي قولااه ، هاار  هااذه الصااف   اايهر طهااوراً رلياااً و  
لان دبارا :" و ي قوله ".  ال ،زال تاوف  من أمتي منصوردن ال دضرهر  من خذلهر حتى ،قو  الساع :" حالهر

وال دازال مان أمتاي أما  :" و اي قولاه ".  عليه عصاب  من المسلمين حتاى ،قاو  السااع  دُقا،لهذا الددن قاوماً، 
ال ،ااازال تاوفااا  مااان أمتاااي منصاااوردن ال دضااارهر مااان خاااذلهر حتاااى ،قاااو  :" و اااي قولاااه ".  علاااى الحاااق ندُقاااا،لو 

 [. 12]وغيرها من األحاددث العددد  التي ،قد  ذكرها". الساع 
ُ  :وكذلك  اي قولاه ،عاالى  ِا اهللذ

ْ
ِيَن آَمُنوا َمْن يَْرتَدذ ِمنُْكْم َمْن دِينِاهِ فََساوَْف يَاَ َها اَّلذ يُّ

َ
ٍٍ يا أ بَِقاْو

ِ َوال  اَََْكفِرَِْن َُيَاُِِدوَن ِ  َسيِيِ  اهللذ
ٍة لََعَ ِعزذ

َ
َذٍة لََعَ الُْمْؤِمنَِ  ع ذِ

َ
ُِْحبُّونَُه ع ََيَافُوَن لَوَْمَة الئٍِم َذلَِك  ُُيِبُُّهْم َو

ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  ِ يُْؤتِيهِ َمْن يََشاُء َواهللذ  اي سابيل اهلل وال دخاا ون  اي اهلل    هار دتاهادون.  1:الماواد فَْضُ  اهللذ
 . لوم  الور، وهذا عين ما وصف  به التاوف  المنصور   ي األحاددث ا نف  الذكر

ِ َوَماا  :وقاال ،عاالى  َصااَبُهْم ِ  َسايِيِ  اهللذ
َ
ُناوا لَِماا ع َِ ِيِْن ِمْن نَِبٍِ قَاتََ  َمَعُه رِِبِيُّوَن َكثرٌِي َفَما َو

َ
َوَكَب

ابِرِْنَ  َضُعُفوا َوَما ُ ُُيِبُّ الصذ  .  3 2:آل عمران اْسَتََكنُوا َواهللذ
 ااالربيون هنااا هاار التاوفاا  المنصااور  الااذدن ال دعر ااون الااوهن واالسااتلان ، وهاار صاافو  األماا  ماان العلماااء  

 . العاملين المتاهددن
ُنوا :قاال البغاوي  َِ ِ  أي ربناوا ،   َفَما َو َصاَبُهْم ِ  َسيِيِ  اهللذ

َ
، عان التهااد بماا  َوَما َضُعُفوالَِما ع

 وماا استسالموا وماا خضاعوا لعادوهر،: قاال مقا،ال  َوَماا اْساَتََكنُوا نالهر من ألر التراا، وقتال األصاحاب،
ومااا ربنااوا وللاان صاابروا علااى أماار : ، وقااال أبااو العالياا [11]ومااا ،ضاارعوا: ومااا ذلّااوا، وقااال عتاااء: وقااال الساادي

ابِرِْنَ  هر ربهر وتاع  نبيهر ورهاد عدو  ُ ُُيِبُّ الصذ   [1  .] َواهللذ

                                                 
12

 . ،قد  ،خردج رميع هذه األحاددث  ي الصفحات األولى من هذا اللتاب  
11
  ون ومنه نعلر أن ه الء الذدن دستتد.. أي ما ،ضرعوا بال لو  إلى المخلوق سوء حالهر، وال استعتفوا الناس لنصر،هر

أنهار مان أبعاد النااس عان .. والتواغيا  ال االمين .. الحقوق بال لاو  ا التي مل  منها ا ذان ا على عتباات األمار ال الما  
 !صفات وأخالق التاوف  المنصور 

1 
 . 30 / 2: التفسير  
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َْنَْهاْوَن َعاِن  : وكذلك قولاه ،عاالى  ُمُروَن بِاالَْمْعُروِف َو
ْ
ََْ ٌة يَْدُعوَن إََِل اْْلَرْيِ َو مذ

ُ
َوتْلَُكْن ِمنُْكْم ع

ُم الُْمْفلُِحونَ  ُِ وََئَِك 
ُ
 .  20:آل عمران الُْمنَْكرِ َوع

هار التاوفا  المنصاور  الاذي دتصادرون للمهاا  الع اا ، .. لبار  وصافو،ها  األم  هنا هر تليعا  األما  ال 
 يقومااون بواراات األماار بااالمعرو  والنهااي عاان المنلاار، وكااونهر دنهااون عاان المنلاار، دعنااي ذلااك أنهاار ماان أهاال 
ال وك  والقو ، ولددهر من السلت  والمنع  ا وإن لر ،لن رسمي  معتر  بهاا مان قبال ال االمين ا ماا دملانهر مان 
،غيياار المنلاار، ألن ماان لااوا   ،غيياار المنلاار اسااتيفاء القااو  التااي ،ااردو أهاال المنلاار عاان منلاارهر، بخااال  األماار 

 . بالمعرو  أو الدعو  إلى الخير  إنها أحياناً ال ،ستلز  القو  المادد 
ال بااد ماان ساالت   ااي األرغ ،اادعو إلااى الخياار و،ااممر بااالمعرو  : و ااي هااذا دقااول ساايد قتاات رحمااه اهلل 

إلاى الخيار، " دعاو  " والذي دقرر أنه ال بد من سلت  هو مدلول الن  القرآناي ذا،اه،  هنااك. هى عن المنلرو،ن
عااان المنلااار، وإذا أملااان أن دقاااو  بالااادعو  غيااار ذي " نهاااي " باااالمعرو ، وهنااااك " أمااار " وللااان هنااااك كاااذلك 

قاو  ا كماا ،قاد  ا هاي مان أخا  والسالت  وال. هاا -ا[ 1]سلتان  اإن األمار والنهاي ال دقاو  بهماا إال ذو سالتان
 . خصاو  التاوف  المنصور 

 :ةـذه الصفـن هـرع عـة تتفـرعيـات فــ صف 

،تفرو عن صف  التهاد  ي سبيل اهلل التي ،تحلى بها التاوف  المنصور  عد  صافات، نتمال ذكرهاا  اي  
 :النقاط التالي 

ف بحياث ال دخلاو ان إلاى أن ،قاو  السااع استمرارد  ورود التاوف  المنصاور  المتاهاد   اي كال  ما: أوالً  
.. ال ،اازال تاوفاا  ماان أمتااي طاااهردن علااى الحااق :"  ماان ماان ورااود أهاار لهااذه التاوفاا ، والااذي دقاارر ذلااك قولااه 

و اي ".  حتاى دام،يهر أمار اهلل.. لان دازال قاو ، مان أمتاي طااهردن علاى الحاق :" و اي روادا  ". حتى دم،ي أمار اهلل 
 :و اي روادا ".  حتاى ،قاو  السااع :" و ي روادا ".  حتى دم،يهر أمر اهلل.. أمتي طاهردن لن دزال قو ، من :" رواد 

 ".  حتى دقا،ل آخرهر المسيح الدرال:"و ي رواد ".  إلى دو  القيام "
 هااذه صااي   [. 11"] ال داازال اهلل دغاارس  ااي هااذا الااددن غرساااً دسااتعملهر  ااي تاعتااه:" وكااذلك قولااه  

 . بقاءكلها ،فيد االستمرارد  وال
وهاذا أمار ا ال شاك أناه ا دبعاث علاى التممنينا  والسارور، ودلقاي  اي النفاوس األمال  علاى أن الخيار  اي  

وأن طااال  اللياال إلااى أ ااول مهمااا تااال .. هااذه األماا  باااق ولاان داازال، وأن نصاار اهلل و ررااه آت ولااو بعااد حااين 
 . الصباا

                                                 
1 

 .    / 2: ال الل  
11

 . ، وقد ،قد   : صحيح سنن ابن مار   
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.. سااد األرياال وإبعاادهر عان ددانهر وددل كذلك أنه مهما حاول  أدادي التواغيا  ال االمين علاى إ  
دحفاذ ..  هاي ،حااول عبثااًف ألن اهلل ،عاالى ا قاد ،لفال أن ا ُدخارو مان هاذه األرياال غرسااً دوحادون اهلل ،عاالى 

 . بهر الددن، ودستخدمهر  ي تاعته، ونصر  ددنه
ْلَااا اَِّلِْكاا : ااهلل ،عاالى قاد ،لفاال بحفاذ ددناه كمااا قاال ،عاالى  ْااُن نَزذ َْ  َر  نذااا ََلُ َِلَااافُِظونَ إِنذااا 

 . ومن حف ه ،عالى لددنه أن دغرس الغرس من الم منين المتاهددن الذدن دحفذ بهر الددن.  :الحتر
إن اهلل دبعاُث لهاذه األما  علاى رأس كالِّ ماوا  ساان  :" أنااه قاال كماا  اي الحاددث  قاد صاح عان النباي  

 [. 13"] من دتدد لها ددنها
.. بتناد دحفاذ ودتادد بهار الاددن .. على مر العصور .. ن، ودتدد لألم  ددنها  اهلل ،عالى دحفذ الدد

 .   على مر العصور
و،صاورات باتلا  ال .. ومن معاني التتددد أن دُزدل عن هذا الددن ما علق به مان بادو وأوهاا ، وأختااء  

أنزله اهلل ،عاالى علاى نبياه محماد ليبقى محفوطاً مصاناً ا من أدنى معاني التحردف ا كما .. ،ليق بع م  هذا الددن 
. 

وهذا أمر دبعث ا كذلك ا المرء على االنتالق من أسار العزلاا  واالنتواويا  علاى الاذات والانفس ليبحاث 
 عن إخوان له ا هر ال شك مورودون 

ا وعد اهلل ،عالى بنصرهر وطهورهر على من ناوأهر ولاو كاره الم اركون،  يلثار ساوادهر باالقول والعمال، ليلاون 
 .دتاهد معهر.. واحداً منهر 

، ال دوقفاه راور أن التهاد ماٍغ ا مع كل بر و  ارر ا ومستمر  اي كال  ماان إلاى أن ،قاو  السااع : هانياً  
راور وال ،خذدل مخذل خاور، ساواء كاان للمسالمين إماا  عاادل دُقا،ال مان وراواه أو لار دلان لهار إماا  ا خليفا  ا  

 ..! وأبى من أبى كما هو الحال  ي  ماننا، رضي من رضي 
 . منتوق النصوس ال رعي ، ومفهومها: والذي ددل على ذلك أمران ا ليس الهو  ومح  الرأي ا هما 
 قد دل  النصوس ال رعي  دالل  صردح  ا ال ،حتمال صار اً وال ،اموداًل ا : أما منتوق النصوس ال رعي  

السااع ، وأن باباه مفتاوا لمان ،تاو ر لدداه علاى أن التهااد مااٍغ ا  اي كال  ماان ولاو ب اخٍ  واحاد ا إلاى قياا  
 . االستتاع  على القيا  بهذه الفردض 

ْن  :قاال ،عاالى 
َ
ُ ع ِ ال تَُكلذُف إاِلذ َنْفَساَك وََحاِرِِض الُْماْؤِمنَِ  َعَاا اهللذ َفَقاتِْ  ِ  َسيِيِ  اهللذ

َشا
َ
سااً َوع

ْ
َشدُّ بََ

َ
ُ ع ِيَن َكَفُروا َواهللذ َس اَّلذ

ْ
 هاذا نا  دُفياد أن التهااد .   :النسااء دُّ َتنِْكايالً يَُكفذ بََ

 ..!ماٍغ ولو ب خٍ  واحد 

                                                 
13

 .303 :صحيح سنن أبي داود  
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بالتهاااد وإن قا،اال وحاادهف  أماار اهلل ،عااالى رسااوله : قااال الزراااو:   1/1قااال القرتبااي  ااي التفسااير  
علياه هذا طاهر اللفذ، إال أناه لار دتا   اي خبار قاط أن القتاال  ارغ : قال ابن عتي . ألنه قد ضمن له النصر 

دون األماا  مااد  ماااف  ااالمعنى واهلل أعلاار أنااه ختاااب لااه  ااي اللفااذ، وهااو مثااال مااا دُقااال للاال واحااٍد  ااي خاصاا  
ِ ال تَُكلذُف إاِلذ َنْفَساَك  نفسهف أي أن  دا محمد وكل واحٍد من أمتك القول له  ، َفَقاتِْ  ِ  َسيِيِ  اهللذ

".  واهلل ألقاا،لنهر حتاى ،نفارد ساالفتي:" ذلاك قاول النباي  ، ومنولو وحدهولهذا دنبغي للل م من أن ُدتاهد 
 . ها -ولو خالفتني دميني لتاهد،ها ب مالي ا: وقول أبي بلر وق  الرد 

نذَة ُيَقاتِلُوَن ِ  َسيِي ِ  :وقال ،عالى  نذ لَُهُم اْْلَ
َ
ْمَوالَُهْم بَِ

َ
نُْفَسُهْم َوع

َ
ي ِمَن الُْمْؤِمنَِ  أ َ اْشََتَ  إِنذ اهللذ

َِ بَِعْها ْو
َ
ُْْقَتلُوَن وَْعداً َعلَيْهِ َحِقاً ِ  اتلذاْوَراةِ َواْْلِْْنِياِ  َواَُْقاْرآِن َوَماْن ع ِ َفَيْقُتلُوَن َو ِ اهللذ ِدَِ ِماَن اهللذ

َو اََْفْوُز اََْعِظيمُ  ُِ ِي بَاَيْعُتْم بِهِ َوَذلَِك  وا بِيَيْعُِكُم اَّلذ  . 222:التوب  فَاْسَتيَِْشُ
ال دتاو  ،عتيلاه .. يع وشراء قد ،ر  د مل رميع المساح  الزمني  التاي دعي اها امنساان الما من وهذا ب 

 . أو ،وقيفه  ي  مٍن دون  من
 ماان د ااترط ورااود الخليفاا  العااا  محياااء  ردضاا  التهاااد دلزمااه أن دُبتاال هااذا العقااد ماان البيااع وال ااراء  

الخليفاا  العااا  الااذي قااد دسااتغرق غيابااه ع اارات الساانيين، تيلاا   تاار  غياااب .. الااذي ،اار بااين اهلل ،عااالى وعباااده 
 ..!! ودستهلك أرياالً بلاملها، كما هو الحال  ي  ماننا 

 بمي حق أو سلتان دُقال لهذه األريال أنتر مستثنون من هذا البياع وال اراء تيلا   تار  غيااب الخليفا   
 !والذي قد دمتد إلى أكثر من ماو  عا ؟.. العا  

: ،  قاال ررالكنا  رالسااً عناد رساول اهلل : لذي دروده سلم  بن نفيل اللنادي، قاالو ي الحددث ا
 مقبال رساول !     ال رهاد، قاد وضاع  الحارب أو ارهاا: دا رسول اهلل، أ ال الناس الخيل، ووضعوا السالا، وقالوا

على الحق، ودزد  اهلل لهار ا ن، ا ن راء القتال، وال دزال من أمتي أم  دقا،لون ! كذبوا:" بورهه وقال  اهلل 
قلوب أقوا  ودر قهر منهر، حتى ،قو  الساع ، وحتى دم،ي وعد اهلل، والخيل معقاود  اي نواصايها الخيار إلاى داو  

 [. 10"] القيام 
 . مسلر"  ال ،زال تاوف  من أمتي دُقا،لون على الحق طاهردن إلى دو  القيام :" وقال  
ْب َطائَِفاَة  :كما قال ،عالى  والتاوف  ُ،تلق على الفرد  ما  وق،  إِْن َنْعُف َمْن َطائَِفٍة ِمنُْكْم ُنَعِذِ

ُهْم ََكنُوا ُُمْرِِمَ   نذ
َ
 . 33:التوب بَِب
قياال كااانوا هالهاا  نفاارف هاازم اهنااان وضااحك واحااد،  ااالمعفو عنااه هااو الااذي : قااال القرتبااي  ااي التفسااير 

 .  ها -ضحك ولر دتللر ا
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 . ، وقد ،قد     : ح سنن النساويصحي  
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وهااو .. وشاااهدنا ماان ذلااك أن التهاااد دمضااي ب ااخ  واحااد .. واحااد  التاوفاا  المعفااو عنهااا عااددها  
 ! ؟..وإذا كان األمر كذلك  مدن دلمن ورود الخليف  ك رط لمضي التهاد .. بمفرده ُدسمى تاوف  

 . مسلر"  لن دبرا هذا الددن قاوماً دُقا،ل عليه عصاب   من المسلمين حتى ،قو  الساع :" وقال  
وإذا كاان القتاال ذوداً عان الاددن وحرما،اه دمضاي بعصااب  .. ثاله  أنفار  ما  اوق والعصاب  ُ،تلق على ال 

وكيااف دتااو  اشااتراط ورااود ..  اامدن دلماان ورااود الخليفاا  ك اارط لمضااي التهاااد .. ،عااداد أ رادهااا هالهاا  أنفااار 
 !اددث ؟كما أ ادت بذلك األح.. وهاله   ما  وق .. والتهاد دمضي بواحد .. الخليف  العا  لمضي التهاد 

وهذا الخير ماٍغ . مسلر"  الخيل معقود بنواصيها الخير إلى دو  القيام ف األرر والغنيم :" وقال  
 .ال دوقفه شيء من ذلك.. ومعقود  ي  من ورود الخليف  و ي  من غيابه 

ال ،نقتاااع الهتااار  ماااا روهاااد " :و اااي روادااا [.  1"] إن الهتااار  ال ،نقتاااع ماااا كاااان التهااااد:" وقاااال  
 ". العدو

ال ،نقتاع الهتار  حتاى ،نقتاع التوبا ، وال ،نقتاع التوبا  حتاى :" أناه قاال و ي المقابال  قاد صاح عناه 
 [.  1"] ،تلع ال مس من مغربها

 ااإن ذلاااك د كااد أن التهااااد ال دنقتاااع حتااى ،نقتاااع التوبااا ، والتوباا  ال ،نقتاااع حتاااى ،تلااع ال ااامس مااان  
َ  مغربها، دو   ألن الهتار  باقيا  ماا بقاي .  21:األنعاا   ْم تَُكْن آََمَنْ  ِمْن َقبُْ  اَل َينَْفُع َنْفًسا إِيَماُنَها ل

التهاااد بداللاا  الاان ، وإذا ا تاارغ انقتاااو التهاااد ا  تاار  غياااب الخليفاا  ا  إنااه دلااز  انقتاااو الهتاار ، وبالتااالي 
 . انقتاو التوب ، وهذا أمر ال دتو  القول به لمخالفته لصردح األدل  وإرماو األم 

 اإن السان  دلا  علاى وراود المتاهاددن ا المتمثلاين  اي التاوفا  المنصاور  ا :الل  مفهاو  النصاوسأما د 
واساتمرارد  وراودهر إلاى دااو  القياما ، واساتمرارد  ورااود المتاهاددن دساتلز  اسااتمرارد  وراود التهااد ا صاافتهر 

ه وهاو رازء مان التهااد، وهاو التاي عر اوا بهاا ا دون انقتااو، و اي حاال انقتاعاه ا طااهرًا ا دلاون معاداد لوا ما
 . وارت وروب التهاد، ألن التهاد ال دتر إال به، وما ال دتر الوارت إال به  هو وارت

ولايس لاه خياار ..  المسلر إما أنه ُدتاهد  ي سبيل اهلل، وإما أنه دعد للتهاد عد،ه عند ساقوته للعتاز  
 . هالث

ترأ عليه اللفار الباواا، ،عاين علاى األما  الخاروو وقد دل  السن  كذلك أن امما  العا  للمسلمين إذا  
إال ،ااروا كفااراً :" قااال عليااه وعزلااه و،عيااين خليفاا  آخاار ملانااهف كمااا  ااي حااددث عباااد  باان الصااام ، عاان النبااي 

                                                 
مفهااو  الحااددث داادل أنااه إذا ،وقااف التهاااد انقتعاا  الهتاار ، : قلاا .  230: رواه أحمااد وغيااره، السلساال  الصااحيح   1

والتوبا  معروضا  .. والسن  دل  أن الهتر  ال ،نقتع حتى ،نقتاع التوبا ،  ادل أن التهااد ال دنقتاع حتاى ،نقتاع التوبا  كاذلك 
 .  ا  الساع ومستمر  إلى قي

 .  3 0: رواه أحمد وأبو داود، صحيح التامع  1
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أي ال ،نااا عوا وال  األمااور أماارهر إال بعااد أن ،ااروا كفااراً بواحاااً ال . متفااق عليااه"  بواحاااً عناادكر ماان اهلل  يااه برهااان
 .ر اً وال ،مودالً دحتمل ص

ال، مااا أقاااموا  اايلر الصااال ، ال مااا :" أ ااال ننابااذهر عنااد ذلااك؟ قااال : قااالوا: و ااي رواداا  عنااد مساالر
ألنه ال دتو  بمي حال من األحوال ا ومهما ،عاطما  التضاحيات ا امقارار ب ارعي  والدا  ". أقاموا  يلر الصال  

ُ لِلََْكفِارَِْن لََعَ الُْماْؤِمنَِ   :قال ،عاالىاللا ر على المسلمين وعلى األم  امسالمي ف كما  ْن ََيَْعاَ  اهللذ
َوََ

 . 2 2:النساء  َسيِياًل 
أرمااع العلماااء علااى أن امماماا  ال ،نعقااد للااا ر، وعلااى أنااه لااو أتاار عليااه اللفاار : قااال القاضااي عياااغ

 [. 30]انعزل، وقال وكذا لو ،رك إقام  الصال  والدعاء إليها
هاد ا كما  عموا ا م روتاً بورود الخليف  العا  للمسلمين، والخليف  هنا قاد تارأ علياه قل  إذا كان الت 

اللفر البواا الذي ال دحتمل ،موداًل،  ليف دتر رهااده وعزلاه ؟ ومان دقاو  بتهااده وعزلاه ؟ الخليفا  ا والخليفا  
ار الثاااني، وال منااس ماان قاد كفار ا أ  األما  بمتموعهااا ماع غياااب الخليفا  ؟ ال باد أن دلااون الصاواب هااو الخيا

 . ذلك
" الخليف  " مما ،قد  دعلر ختم من ددعي إغالق باب التهاد تيل   تر  غياب امما  العا  للمسلمين  

حتى لو استمر غيابه مئات السنين، ومن دحاول من المسلمين خالل هذه الفتر  أن دفتح بابه ا  ي ن رهر ا هو 
 [!! 32..]المصير صاحت  تن ، وهو آهر آبق  ي رهنر وبئس

                                                 
30

 .  11/ 21: شرا صحيح مسلر للنووي   
الذي نال القباول عناد " هي السلفي  نسبً  وعقيدً  ومنهتاً " ان ر مثاًل ماذا دقول محمد إبراهير شقر   ي كتابه الموسو  با  32

ونسامل لمااذا ال ،ساتتيع األما  القياا  بمعبااء  ردضا  التهااد ؟ :" دقاول.. وعند كثير من السالفيين المعاصاردن .. ال يخ ناصر 
ذللر، أن التهاد ا وهو  ردض   رضها اهلل سبحانه ا ال دلون إال بإماٍ  وبإذٍن منه، وهو  ي هذا مثل الحدود والعقوبات،  هذه 

 .ال دوقعها وال دقيمها إال إما  العام 
ن األساباب التاي ،تاري  اي  لاك قاانون المدا عا  هاو مناه، وباه، و ياه، وقاانون المدا عا  والتهاد الذي رعلاه اهلل سابحانه ما   

آباق إلاى إهاٍر، غااٍد إلاى دقضي بمن التهاد ال بّد وأن دلون ممذوناً به من إما  عامٍ ،  إن أذن على نحو ما بينا سابقًا، وإال  هو 
 !!  غضت اهلل دتم به صدره عذاٍب، راوش  لنفسه سهماً من

بعد،  إن التهاد ال دفتح بابه، وال در ع رادته، وال دمذن به وددعو إليه إال إما  واحد ، رضي من رضي، وكره من كرهف صاوناً و    
 . ها -ا"!! لألم ، وحف اً ِلقنا،ها 

يخ إن ال ا: وقال..  مبد  الررل إعتابه به : وعن رأي ال يخ ناصر  يه.. وكن  قد سمل  علي الحلبي عن هذا اللتاب    
 ..!! ناصر موا ق عليه 

الترداق إلاى اساتئنا  حياا  " وقد عني   ي الرد علايهر  اي كتابناا .. حزب التحردر كذلك .. وعلى هذا القول ال اذ : قل   
 . ليرارعه من شاء" إسالمي  
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وهلا ال و  إلى جا ب أ ه مخالف للحق والصواب اللي دل  عليه النصو  الشرعية  

 :  إ ه يترتب عليه مزالق عدة  جملها  ي الن اط التاليةوما كان عليه الفلف الصالص، 

من هو قول من بنات عقولهر وأهواوهر، وبالتالي  هو من هذا الوره دعتبر إحداهًا  ي ددن اهلل  -2
وكل محده  بدع ، وكل بدع  ضالل ، وكل ضالل   ي .. غير بين  وال دليل صحيح صردح، وال حتى ضعيف 

 ..! النار 
وأقو  ما استدلوا به كحتا  علاى ماذهبهر الباتال هاذا هاو ماا حصال ودحصال  اي بعا  األمصاار التاي 

أو بساابت .. لمتاهااددن أعلاان  يهااا التهاااد ماان نتاااوج غياار مرضااي  بساابت بعاا  الممارسااات الخاتئاا  لاابع  ا
 !  بع  التراحات وا ال  التي ال بد أنها ،حصل رراء أي رهاد أو قتال دحصل بين المسلمين وأعداوهر

.. ودصادون عناه النااس .. إال و،اراهر دصادون ..  هر ما إن دسمعوا داعياً ددعو للتهاد  اي سابيل اهلل 
أال دلفاي الادمار الاذي ساببتموه  اي .. وكاذا .. ذا ،ردد أن دحصل كما حصل  اي بلاد كا: ودقولون له على الفور

 !! ؟..أال ،عتبروا من النتاوج التي حصل  هناك .. ،لك الددار 
وهااذه حتاا  داحضاا  مر وضاا  ال ،قااو  بهااا حتاا  وال دتااو  أن دبنااى عليهااا حلاار،  هناااك  اارق بااين ختاام 

مان أنفسانا و،قصايرنا، وعاد  أخاذنا وباين األختااء التاي ،لاون بسابٍت .. المتاهددن وبين مبدأ التهاد وشرعيته 
 ..! وبين مبدأ التهاد الذي شرعه اهلل ،عالى لعباده .. باألسباب ال رعي  

و ااي حااال حصااول بعاا  الممارسااات الخاتئاا  ماان قباال المتاهااددن ا وبخاصاا  األختاااء النا،تاا  عاان 
.. اهلل بهااا ماان ساالتان واشااتراط لااه ال ااروط التااي مااا أناازل .. ارتهاااد ا  هااذا ال دسااتدعي إغااالق باااب التهاااد 

 !واعتبارهر آبقين إلى إهر وعذاب.. و،تردر المتاهددن، و،مهيمهر 
قاد قتال الاذدن قاالوا صابمنا ا دردادون أن دقولاوا أسالمنا للان أختامهر   قاد صاح أن خالاد بان الولياد 

طنااً مناه أن ذلاك ال   قاالوا صابمنا ا.. التعبيرف  لر ُدحسنوا أن دم،وا بالتعبير الصردح الصحيح الذي دعصر دمهر 
.. ،برأ من صنيعه، للنه لار دوقاف التهااد  وكان مختئاً  ي ذلك، والنبي .. دعصر دمهر وال دمنع من قتلهر 

وأّمره على كثيار مان .. وال من رهاده بل سماه سيفاً من سيو  اهلل المسلول  على الباتل .. ولر دتبرأ من خالد 
 ..! الغزوات 

.. ورهااداً مان دون دمااء و،ضاحيات .. من دون أختاء، ومتاهددن ال دختئون  الذدن درددون أعمااًل 
وال لألماا  قاوماا ف ألن شاارتهر ..  هاار  ااي الحقيقاا  ال درداادون أن دعملااوا وال أن دتاهاادوا، وال أن ،قااو  للتهاااد 

 ..! هذا دستحيل ،حقيقه  ي بني الب ر المتبولين على الختم والتقصير 
من أصول أهال السان  والتماعا  الغازو ماع كال بار و اارر،  اإن اهلل : حمه اهللو ي هذا دقول ابن ،يميه ر 

، ألنه إذا لر دتفق الغازو إال ماع د دد هذا الددن بالررل الفارر، وبمقوا  ال خالق لهر، كما أخبر بذلك النبي 
 يلااز  ماان ذلااك إمااا ،اارك الغاازو معهاار : األمااراء الفتااار، أو مااع معساالر كثياار الفتااور  إنااه ال بااد ماان أحااد أمااردن

اسااتيالء ا خااردن الااذدن هاار أع اار ضاارراً  ااي الااددن والاادنيا، وإمااا الغاازو مااع األمياار الفااارر  يحصاال بااذلك د ااع 
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األ تردن وإقام  أكثر شراوع امسال ، وإن لار دلان إقاما  رميعهاا،  هاذا هاو الوارات  اي هاذه الصاور  وكال ماا 
 [ .  31]ددن لر دقع إال على هذا الوره بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشأشبهها، 

ولايس للقااو  سالف سااو  .. ومماا دُاارد باه هااذا القاول أنااه قاول باتاال لار دقاال باه ساالف أو عاالر معتباار  -1
الاذي  عار أل،باعاه  اي الهناد أن التهااد  اي امساال  منساوا ال دتاو  العمال باه " أحمد غال  القادداني " اللذاب 

 ! محتل  دومئٍذ للبالدخدم  للمستعمر امنلليزي ال.. 
ولما كانا  هاذه .. وكذلك ال يع  الروا   الذدن قالوا ال رهاد إال مع إما  ولو تال غيابه آال  السنين 

" والداا  الفقيااه " ا،فقااوا ماا خراً علااى مباادأ سااموه .. وعاوقاااً كبيااراً أمااا  تموحااا،هر .. العقيااد  الباتلاا  م االل  علاايهر 
 ..! الذي دقو  بدور وصالحيات امما 

المستفيد األول واألخير من هذا القول  هر التغا  المستبدون، واللفار المستعمرونف إذ من هماره  - 
و،ثبيط األم  عن رهادهر والتحرر منهر، ومن .. ،لردس حلمهر وأمنهر والحفاظ على مصالحهر وعروشهر 

 !استبدادهر
الصالح الذدن راهدوا من دون خليف   دتضمن هذا القول ،مهير كثير من الصحاب  وغيرهر من السلف - 

، كتهاد أبي بصير ومن معه من [ 3]ومن دون إذن من إما  عا ،  ي وق  كان الخليف  العا  للمسلمين موروداً 
وال أمر منهف ألن قرد ًا كان   من دون إذن من النبي .. الصحاب  وقتالهر للفار قردش واعتراضهر لقوا لهر 

كما نص  على ذلك بنود صلح .. دمنع من قتالها تيل  ع ر سنوات ..  بي حينئذ  ي هدن  وصلح مع الن
 . الحددبي 

.. ومن كان معهما من الصحاب  والتابعين  ، وعبد اهلل بن الزبير وكذلك رهاد الحسين بن علي 
 ! ولر دلن أحد منهما دومئٍذ خليف  وال إما  عا 

قد مروا بمراحل قتال قبل أن دستتت لهر .. العثماني  و .. والدول  العباسي  .. وكذلك الدول  األمود  
ومع ذلك لر دقل عالر معتبر بمن قتالهر غير م روو ألنه بدأ من .. ودمخذوا وصف وحلر اممام  العام  .. األمر 

 ! وال إذٍن منه.. دون إما  عام  
عبد الوهاب أهل  وكذلك كان رهاد ابن ،يميه ومن معه ضد التتار وغيرهر، وكذلك رهاد محمد بن  

 ه الء رميعهر ا  ي ن ر أصحاب هذا القول المحدث ا آهمون آبقون  ي رهنر، .. ال رك والبدو  ي  مانه 
 ..!! ألنهر شرعوا  ي التهاد من دون إذن من الخليف  العا  

 ر هذا القول مفاده التعن والت ليك ب رعي  التهاد  ي كثير من األقتار التي ،عاني من وتم  اللا -1
 ..!وغيرها من األمصار والبلدان .. المحتلف كما  ي  لستين، وأ غانستان، وال ي ان 

 . ما  يه.. وهذا  يه من ال لر والتتني، والتملي 
                                                 

31
 . 103   1: الفتاو   

3 
 . دلون التهاد من دون إذن الخليف   ي حال غيابه من باب أولى: قل   
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ا وحمل األم  !!هذا القول م داه إلى ،رك التهاد  ي سبيل اهلل ا إلى أن دتيء الخليف   يمذن به-3
 !حت الدنيا وكراهي  الموت.. هن والذل على الركون إلى الدنيا، والوقوو  ي الو 

وأخذ،ر أذناب البقر، [  3]إذا ،بادعتر بالعين ،:"  أنه قال كما  ي الحددث  قد صح عن النبي   
أي حتى [. 33"]ورضيتر بالزرو، و،ركتر التهاد، سلط اهلل عليلر ذاًل ال دنزعه حتى ،ررعوا إلى ددنلر[ 31]

 . ناً  سمى التهاد دد.. ،ررعوا إلى رهادكر 
ْمَواٌل  :وقال ،عالى

َ
ْزَواُجُكْم وََعِشرَيتُُكْم َوع

َ
بْنَاؤُُكْم  ْخَوانُُكْم َوع

َ
قُْ  إِْن ََكَن آبَاؤُُكْم َوأ

ِ َورَُسوَِلِ وَجِ  َحبذ إَِِلُْكْم مَِن اهللذ
َ
ا َوَمَساِكُن تَرَْضْوَنَها ع َِ ا َوَِتَاَرةٌ ََتَْشْوَن َكَساَد َِ  َهاٍد ِ  اْقََتَْفتُُمو

ُ ال َيْهِدي اََْقوَْم اََْفاِسقِ َ  ْمرَِِ َواهللذ
َ
ُ بَِ ِاَ اهللذ

ْ
بذُصوا َحَّتذ يََ  .  1:التوب  َسيِيلِهِ َفََتَ

ف والذي دقرر هذه الصف  صف  امعداد واألخذ بمسباب القو  الال م  مرهاب العدو اللا ر: هالثاً 
هو كونهر دتاهدون  ي سبيل اهلل، .. ن اتهر وطرو هر  ومال متهر لها  ي رميع مراحل.. للتاوف  المنصور  

َولَْو  :والتهاد بهر ماٍغ إلى قيا  الساع ، والتهاد من لوا مه امعداد واألخذ بمسباب القو ، كما قال ،عالى
ُ انْبَِعاََُّهْم َفثَبذَطُهْم َوقِ  ةً َوََِكْن َكرََِ اهللذ وا ََلُ ُعدذ َعدُّ

َ
َراُدوا اْْلُُروَج َْل

َ
  يَ  اْقُعُدوا َمَع اََْقاِعِدينَ ع

 . 3 :التوب 
 بين أن األخذ بامعداد الال   للتهاد هو القردن  الدال  على صدق الذدن درددون التهاد والخروو 
 ي سبيل اهلل، وأن عدمه دعتبر قردن  دال  على كذب القو  ولو ادعوا بلسانهر ألف مر  أنهر درددون التهاد 

وهي القردن  التي ،ميز الصادق .. أو عدمه هو القردن  الدال  على صدق امدعاء أو كذبه والخروو،  امعداد 
 . من اللاذب

ال ،ستحق أن ،عيش .. وأخذهر بمسباب القو  والمنع  ..  األم  التي ال ،واكت إعداد األمر األخر  
 !بلرام  بين ال عوب واألمر

وا لَُهْم َما اْستََطعْ  :وقال ،عالى ِعدُّ
َ
ِ َوع ةٍ َوِمْن رَِباِط اْْلَيِْ  تُرِِْبُوَن بِهِ َعُدوذ اهللذ تُْم مِْن قُوذ

 . 30:األنفالوََعُدوذُكمْ 

                                                 
3 

أن دبيع المرء شيئاً من غيره بثمن م رال، هار د اترده مان الم اتري قبال قاب  : نوو من أنواو التعامل بالربا، وصفته: ين الع  
الثمن بسعر أقل من ذلك القدر دد عه نقدًا،  يلون باذلك قاد ،حققا  الفاواد  الربوبيا  بالفاارق باين همان السالع  ما راًل وباين 

 ََ  . همنها نقدًا
31

 . ب البقر كناد  عن  االشتغال بالرعي عن التهاد  ي سبيل اهللو،بعتر أذنا: أي  
33

 . 22:رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي وغيرهر، السلسل  الصحيح   
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وا لَُهْم  :" وهو على المنبر دقول سمع  رسول اهلل : و ي الحددث عن عقب  بن عامر قال ِعدُّ
َ
َوع

ةٍ   . مسلر" أال إن القو  الرمي[ 30]لقو  الرميأال إن القو  الرمي، أال إن ا َما اْسَتَطْعتُْم مِْن قُوذ
 . مسلر" من علر الرمي هر ،ركه  ليس منا أو قد عصى:" وقال  

وكذلك مما ددل على اهتما  التاوف  المنصور  بامعداد و األخذ بمسباب القو  وال هور على   
، وهذه "ر أو خالفهر طاهردن على من ناوأهر، ال دضرهر من خذله:" أعداوهر، وصفهر  ي الحددث بمنهر

.. صف  ال دملن أن ،تتمع أو ،تحقق إال  ي الم منين األقوداء الذدن ُدحيون العمل بوارت إعداد القو  
 . ومنا س  ا خردن  ي ذلك ما استتاعوا لذلك سبيالً 

 هر إذ ُدتاهدون، ُدتاهدون  ي سبيل اهلل ،عالى وحده، معالء كلمته  ي .. إخالس التهاد : رابعاً 
 . ألرغ، ال د وب رهادهر مقصد آخرا

ومن رور األددان إلى عدل امسال ، .. ُدتاهدون مخراو العباد من عباد  العباد إلى عباد  رب العباد 
 .ومن ضيق الدنيا إلى سع  ورنان ا خر 

ِيَن َكَفُروا ُيقَ  :كما قال ،عالى ِ َواَّلذ ِيَن آَمُنوا ُيَقاتِلُوَن ِ  َسيِيِ  اهللذ اتِلُوَن ِ  َسيِيِ  اَّلذ
اُغوتِ   .03:النساءاَطذ

وما سو  ذلك  هو .. والقتال  ي سبيل اهلل هو كل قتال ،لون الغاد  منه إعالء كلم  اهلل  ي األرغ 
 .مهما اختلف  الرادات والمسميات.. قتال  ي سبيل التاغوت 

الررل دقا،ل : ،  قالراء إعرابي إلى رسول اهلل : كما  ي الحددث عن أبي موسى األشعري قال
من قا،ل لتلون كلم  اهلل هي العليا  هو :" لُيذكر، ودقا،ل ليغنر، ودقا،ل لير  ملانه،  من  ي سبيل اهلل؟ قال

 . متفق عليه"  ي سبيل اهلل عز ورل 
أرأد  رراًل غزا دلتمس ألرر والذكر : ،  قالراء ررل إلى النبي : وعن أبي أمام  الباهلي، قال

:" ، هر قال"ال شيء له:"  معادها هالث مرات، دقول له رسول اهلل " ال شيء له :" رسول اهلل  ماله؟  قال
 [.  3"] إن اهلل ال دقبل من العمل إال ما كان له خالصاً وابتغي به ورهه

: لر قتلته؟  يقول: دا رب هذا قتلني،  يقول اهلل له : دتيء الررل آخذاً بيد الررل،  يقول:" وقال   
:  يقول اهلل له. إن هذا قتلني: ودتيء الررل آخذًا بيد الررل  يقول.  يقول  إنها لي. ته  لتلون العز  لكقتل

 [.  3"] إنها ليس  لفالن،  يبوء بإهمه: لر قتلته؟  يقول لتلون العز  لفالن،  يقول
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 .    1: صحيح سنن النساوي  
3 

 . 1 0 : يصحيح سنن النساو  
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ر راد  امسال  ا والذي نردد أن نقرره هنا أن الذدن دقا،لون ،ح  راد  عمي  راهلي  ا وهي كل راد  غي
ولغاد  عرقي  أرضي ف كالذدن دقا،لون  ي سبيل امنساني ، أو القومي ، أو العلماني ، أو الوتن والوتني  وغيرها من 

 ه الء ا غير .. والتي ،ُعبد العبيد للعبيد .. ال عارات الوهني  المر وع   ي هذا الزمان التي ،ُعبد من دون اهلل 
و ي .. ع ير ا ال دتو  اعتبارهر من التاوف  المنصور  أو أن قتالهر شهداء  أنهر على ضالل مبين وختر

 ! ألنهر إذ دُقا،لون  هر دقا،لون للي ،لون العز  لفالن وليس هلل .. لمترد أنهر دقا،لون .. التن  
من قا،ل ،ح  راد  عمي ، دغضت لعصب ، أو ددعو إلى عصب ، أو :" أنه قال  قد صح عن النبي 

 . مسلر" صب   قتلته راهلي  دنصر ع
وهلذا .. من أكثر الناس بعدًا وبراء  من القتال ،ح  رادات راهلي  عمي  .. والتاوف  المنصور  

 . دتت أن دلونوا
دممرون بالمعرو  ..  ساهرون على حدوده وأحلامه.. وهر كذلك قاومون على أمر اهلل ،عالى : خامساً 

 .   لوم  الورودنهون عن المنلر، ال دخا ون  ي اهلل
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَْنَْهْوَن  :كما قال ،عالى عنهر 

ْ
ٌة يَْدُعوَن إََِل اْْلَرْيِ َوََْ مذ

ُ
َوتْلَُكْن مِنُْكْم ع

ُم الُْمْفلُِحونَ  ُِ وََئَِك 
ُ
 .  20:آل عمران َعِن الُْمنَْكرِ َوع

و  األم  علمًا وعماًل ورهاداً، وإذا لر والمراد باألم   ي  ا د  هر العلماء العاملون المتاهدون، صف
 ! دلن ه الء هر المعنيين من أحاددث التاوف  المنصور   من دلون غيرهر ؟

 [. 00]هر خاص  الصحاب  وخاص  الروا  دعني المتاهددن والعلماء: قال الضحاك  
الةَ وَ  :وقال ،عالى قَاُموا الصذ

َ
رِْض ع

َ
ْم ِ  اْْل ُِ نذا ِيَن إِْن َمكذ َمُروا بِالَْمْعُروِف َوَنَهْوا اَّلذ

َ
ََكةَ َوع آتَُوا الزذ

ُمورِ 
ُ
ِ ََعقَِبُة اْْل  . 2 :الحج  َعِن الُْمنَْكرِ َوهلِلذ

ال ،زال تاوف  :" و، هر هذه الصف   يهر ا صف  األمر بالمعرو  والنهي عن المنلر ا بار    ي قوله 
 . معرو  والنهي عن المنلرومن أمر اهلل األمر بال"  من أمتي قاوم  بممر اهلل

 . والددن ال دقو  إال باألمر بالمعرو ، والنهي عن المنلر. بهر"  لن دبرا هذا الددن قاوماً :" و ي قوله
مثل القاور على حدود اهلل والواقع  يها، كمثل :" مثاًل عنهر وعمن دخالفهر،  قال وضرب النبي 

أعالها، وأصاب بعضهر أسفلها،  لان الذدن  ي أسفلها قو  استهموا على سفين   ي البحر،  مصاب بعضهر 
ال ندعلر ،صعدون  ت ذوننا، : إذا استقوا من الماء  مروا على من  وقهر  تمذوا بهر،  قال الذدن  ي أعالها

لو أنا خرقنا من نصيبنا خرقاً  استقينا منه ولر ن ذ من  وقنا،  مخذ ا أي أحدهر ا  مساً  تعل دنقر أسفل :  قالوا

                                                 
00

 .    / 2: ،فسير ابن كثير  
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،مذدتر بي وال بد لي من الماء،  إن ،ركوهر وما أرادوا هللوا رميعًا، وإن : لسفين ،  م،وه  قالوا مالك؟ قالا
 [. 02"]أخذوا على أدددهر نتوا ونتوا رميعاً 

حتى ال ،هلك المتتمعات ..  مثلهر مثل الذدن دمخذون على أددي أهل المنلر  ررًا وضربًا ونهيًا   
 . وبذلك نالوا صف  القيا  على حدود اهلل وأوامره..  والمرغ ا بساكنيها  و،غرق ا بموحال الفساد

من هر دا رسول اهلل؟ : قيل" إن امسال  بدأ غردباً، وسيعود غردبًا كما بدأ،  توبى للغرباء:" وقال   
 [.  01"]الذدن دصلحون إذا  سد الناس:" قال

قليل  ي ناس سوء كثير، ومن دعصيهر  ناس صالحون:" وقد راءت صفتهر   ي رواد  أخر  أنهر  
للن ذلك ال دثنيهر عن التهر بالحق، والصدو باألمر بالمعرو  والنهي عن [.   0"]أكثر ممن دتيعهر

 ..!المنلر، ولو خالفوا بذلك ،يار الباتل التار  
ال دلتفتون إلى كثر  ..  هر دصلحون إذا  سد الناس، مهما كان  ،لاليف امصالا باه   الثمن 

هو أن ،نتو ..  هّمهر األكبر هو امصالا .. وال دبالون لمن وا قهر أو خالفهر .. التماهير وصفيقهر 
 ..! السفين  من الغرق و،صل إلى بر األمان بسال  

ال دبررون ألنفسهر ا ،ح  ذراوع العتز واالستضعا  ا مواكب  الباتل أو الركون إليه  ي مرحل  من 
كما .. أو ن ر  عتف وإحسان من تاغوت متتبر .. تمعًا  ي كسٍت دنيوي  هيد .. مراحل المسير إلى اهلل 

 احيوا  ي األم   قه العتز .. متستردن بمصلح  الدعو  .. دفعل ذلك كثير ممن دسمون أنفسهر دعا  
د من وال ب.. و قه أن الباتل واقع ال بد من الرضى به والتعادش معه .. والركون إلى ال المين .. واالستضعا  

والتمع بما  ي أددي .. وما حملهر على ذلك إال ح وظ النفس والهو  .. مد رسور الحوار والتفاهر 
 ! والفرار من ،لاليف الدعو  إلى اهلل.. ال المين من  ُتات 

 : ـ شبهة ورد
 : يـام، وهـة أقسـالثـم إىل ثـر ينقسـر املنكـأن تغيي.. وع ـول املوضـار حـاليت ُتث ـاتن الشبهـم 

 ..! وخصوصيا،ه وحده " الخليف  " ،غيير للمنلر باليد، وهو من صالحيات السلتان  -2 
ال دنبغي لغيرهر أن .. ،غيير للمنلر باللسان، وهو من صالحيات العلماء وخصوصيا،هر وحدهر  -1 

 ! دقو  به أو ُد ركهر  يه
دستوي  ي ذلك القوي .. وهو من خصوصيات عام  المسلمين .. إنلار المنلر  ي القلت  -  

 ! والضعيف

                                                 
02

 .  3:رواه البخاري وغيره، السلسل  الصحيح   
01

 .  210: السلسل  الصحيح   
0 

 .  232: رواه ابن المبارك  ي الزهد، السلسل  الصحيح   
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 : اــه، منهـن أوجـيم مـذا التقسـى هـواب علـواجل 

ال دورد عليه دليل صحيح من اللتاب .. أن هذا التقسير محدث ما أنزل اهلل به من سلتان  -2 
ا ليس من أحدث  ي أمرنا م:"  وعليه  هو ،قسير مردود ال قيم  له، لقوله ..  والسن ، وال قول لسلف معتبر

إداكر :" وقال . متفق عليه"  من عمل عماًل ليس عليه أمرنا  هو مردود:" و ي رواد ".  منه  هو رد
وهذا التقسير ال شك أنه من المحدهات التي لر دعر ها سلفنا [.  0"]والمحدهات  إن كل محده  ضالل 

 . الصالح من قبل
َوالُْمْؤمِنُوَن  :ما  ي قوله ،عالىأن نصوس اللتاب والسن  دل  على خال  هذا التقسير، ك -1

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَْنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ 
ْ
ْوِِلَاُء َبْعٍض يََ

َ
 . 02: التوب  َوالُْمْؤمَِناُت َبْعُضُهْم ع

 الن  عا  وشامل لتميع الم منين والم منات، وهر رميعًا معنيون من هذا الختابف حيث كل  
دقو  بوارت األمر بالمعرو  والنهي عن المنلر بحست قدر،ه واستتاعته، وبحست واحد منهر دنبغي أن 

َ َما اْسَتَطْعتُمْ  :موقعه وملانته بين أهله وقومه، لقوله ،عالى وألن اهلل ،عالى ال . 23: التغابن فَاتذُقوا اهللذ
 . دللف نفساً إال وسعها

قادر، وهو  على كل مسلرعن المنلر ا وارت  وهذا ا أي األمر بالمعرو  والنهي: قال ابن ،يميه  
 يتت  رغ على اللفاد ، ودصير  رغ عين على القادر الذي لر دقر به غيره،  إن مناط الوروب هو القدر  

َ َما اْستََطْعتُمْ  :قال  ،عالى على كل إنسان بحست قدر،ه،   . ها-ا[01] فَاتذُقوا اهللذ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَْنَْهْوَن َعِن َوتْلَُكْن مِنْكُ  :و ي قوله ،عالى  

ْ
ٌة يَْدُعوَن إََِل اْْلَرْيِ َوََْ مذ

ُ
ْم ع

المقصود من هذه ا د  أن ،لون  رق  من هذه األم  متصدد  لهذا ال من، وإن كان : قال ابن كثير . الُْمنَْكر
قال رسول اهلل : ر ، قال، كما هب   ي صحيح مسلر عن أبي هردواربًا على كل  رد من األم  بحسبهذلك 
 ":لر دستتيع  بقلبه، وذلك أضعف يده،  إن لر دستتيع  بلسانه،  إن من رأ  منلر منلرًا  ليغيره ب

 [. 03"]امدمان
 قيد ،غيير المنلر بورود االستتاع  على ،غييرهف ألن انتفاء القدر  دستلز  ار،فاو التلليف إلى حين 

 [. 00]،حقق القدر ، وورود االستتاع 

                                                 
0 

 . رواه أبي عاصر  ي السن ، وصححه ال يخ ناصر  ي التخردج  
01

 . 31/  1: الفتاو   
 .    / 2: التفسير 03
أن دلون المرء عالماً بالمنلر الذي دردد أن دغيرهف ألن راهل ال يء كفاقاده ال دملان أن : أوالً :لتغيير المنلر هاله  شروط 00

أن دلاون قاادراً علاى : هانيااً . ال دعني وال دستلز  أن دلون عالماً بمتموو مسااول الاددن: دُعتيه، وقولنا أن دلون عالمًا بالمنلر
 الضرر دُزال، .. أن ال د دي ،غيير المنلر إلى ما هو أنلر منه : هالثاً . تز در ع التلليف إلى حين ،حقق القدر ،غييرهف ألن الع
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وكذلك  إن السن  قد دل  على أن من المنلر ما دغير باليد من دون أن ُدحال إلى السلتان، كقوله  
 ":[.  0"]من قتل دون ماله  هو شهيد، ومن قتل دون دمه  هو شهيد، ومن قتل دون ددنه  هو شهيد 

ه  هو من قتل دون م لمت:" و ي رواد [.  0"]من أردد ماله بغير حق،  قا،ل  هو شهيد:" وقال
 [.0 "]شهيد
دا رسول اهلل أرأد  إن راء ررل دردد أخذ : ،  قالراء ررل إلى رسول اهلل : وعن أبي هردر  قال 

 من  شهيد :" أرأد  إن قتلني، قال: قال".قا،له :" أرأد  إن قا،لني؟ قال: قال"  ال ،عته مالك :" مالي ؟ قال
  .مسلر"  هو  ي النار:" أرأد  إن قتلته؟ قال:، قال"

 . قد رخ  بع  أهل العلر للررل أن دقا،ل عن نفسه وماله: قال الترمذي  
 [. 2 ]دقا،ل عن ماله ولو درهمين: وقال ابن المبارك

دلتت  للقتال بعد أن ،عد  رميع الوساول األخر  المملن  التي دستتيع من خاللها أن دسترد : قل  
 .حقه ودنتصف لنفسه

ا دستتيع من خالله  أن دحصل على حقه ودرد طلر ال الر المعتدي  أما إذا ورد سبياًل ا غير القتال
عنه،  إنه حينئذ دتعين عليه اممساك عن القتال النعدا  مبررا،ه، ولما دتر،ت على القتال من مفاسد ال ،حمد 

 . عقباها
" :الررل دم،يني  يردد مالي؟ قال: ،  قالراء ررل إلى النبي : كما  ي الحددث عن مخارق قال  

 إن لر دلن حولي أحد : قال".  استعن عليه من حولك من المسلمين :"  إن لر دذكر؟ قال: قال". ذكره باهلل 
قا،ل دون مالك، حتى :"  إن نم  السلتان عني؟ قال: قال".  استعن عليه بالسلتان :" من المسلمين؟ قال

 [. 1 "] ،لون من شهداء ا خر  أو ،منع مالك
وأنه إن نم  عن نصر  الم لو ، وكان ذلك .. سلتان خيار من الخيارات دل الحددث على أن ال  

وكان الم لو  قادرًا على أن دحصل على حقه بيده ونفسه،  إنه د رو له حينئٍذ أن دقا،ل دون ماله .. متعثرًا 
 . وم لمته حتى دحصل على حقه، ودستنقذ ماله من غاصبه

                                                                                                                                                             

.. أو حتااى مماهاالف ألن ،غييااره حينئااٍذ دلااون ماان العبااث، و،ضااييع للتاقااات واألوقااات ماان غياار تاواال .. وال دُاازال بضاارٍر أكباار 
 !وامسال  منزه عن ذلك

0 
 22: صحيح سنن الترمذي   . 

0 
 . 0 22: صحيح سنن الترمذي  

 0
 .  2  : صحيح سنن النساوي  

   
 2

 .31/ 1: صحيح سنن الترمذي 
 1

 .  0  : صحيح سنن النساوي  
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وهذا . مسلر" إذنهر،  قد حل لهر أن دفق وا عينهمن اتلع  ي بي  قو  بغير :"و كذلك قوله   
 . منلر دغير باليد من دون أن دُرد إلى السلتان

وهذا ،غيير .. وكذلك  إن السن  دل  على وروب ضرب ا باء ألبناوهر على الصال  وهر أبناء ع ر   
 . للمنلر باليد العالق  للسلتان به

ِا   :ا  ي حال ن و ها وعصيانها، كما قال ،عالىوكذلك ضرب الزوو لزورته ا ضربًا غير مبرا    َوالالذ
وا َعلَيْ  ُِ َطْعنَُكْم فَال َتبْ

َ
نذ فَإِْن ع ُِ نذ ِ  الَْمَضاِجِع َواْْضِبُو ُِ ُِْجُرو نذ َوا ُِ نذ فَعُِظو ُِ ِهنذ َسيِياًل إِنذ ََتَافُوَن نُُشوَز

 ً َ ََكَن َعلِِياً َكبرِيا  .منلر دغير ا عند الحار  ا باليد، ال دخل للسلتان به وهذا أدضاً .   : النساء اهللذ
والتي ،دل على أن كل ابن آد  راٍو .. وغيرها كثير من األدل  التي ،دل على خال  ذلك التقسير 

ومن لوا   . متفق عليه.. "  كللر راٍو وكللر مس ول عن رعيته:" وهو مس ول عن رعيته، كما  ي الحددث
 . مر بالمعرو  والنهي عن المنلرالرعاد  والمس ولي  األ

القول بمورت هذا التقسير، م داه إلى إهمال القو  وإلغاء األمر بالمعرو  والنهي عن المنلر  -  
وهذا أمر معارغ ألبر  صف  من صفات التاوف  المنصور  ا التي ال  ،(الخليف )باليد  ي  من غياب السلتان 

ال  ي سبيل اهلل، وحراس  الددن والفضيل ، واألمر بالمعرو  والنهي در،بط ورودها بورود الخليف  ا  وهي القت
 . عن المنلر

صف  ال هور على من ناوأهر  ومن الصفات المتفرع  عن صف  التهاد  ي سبيل اهلل : سادساً 
طاهردن على من :" وقوله "  ال دزال قو  من أمتي طاهردن على الناس:"  وعاداهر، والذي دقرر ذلك قوله

 ".  منصوردن:" وقوله "  أهرناو 
 األحاددث هنا على طاهرهاف  هر طاهرون بلل ما ،عني كلم  ال هور من معنى،  هر طاهرون بذوا،هر 
على كل من دعاددهر أو دقا،لهر، طاهرون بدعو،هر وكلمتهر على رميع الدعوات المزدف  الباتل ، وهر كذلك 

 ..! لوم  الور طاهرون بمعنودا،هر وإدمانهر ال دخا ون  ي اهلل
وهو مع ذلك .. ،ر  أحدهر معتقاًل  ي ستون التغا  دواره أعتى أنواو التنليل والتعذدت وامرهاب 

بل هر حتى لو حلموا عليه بامعدا ، ،راهر دغتاطون .. طاهر بدعو،ه صد اعَا بالحق  ي وروه التغا  ا همين 
التي ،نر عن رضاه بالفو  بنصر ال هاد   التي تالما   منه لما دسمعونه من عبارات الرضى والتلبير والتهليل

 [ ..!   ]كان دبحث عنها
وال دزدد .. أحد .. أحد  : ولربما كان  الللمات التي كان دنتق بها بالل وهو ،ح  سياط التالددن

 ! هي أشد وتم  وقو  من السياط على رؤوس التواغي  التالددن.. 

                                                 
  

حتاى ال .. من ذلك ما نسمعه عن كثيار مان التواغيا  ال االمين، حياث ،اراهر دمتنعاون عان قتال األا وهاو  اي ساتونهر   
 ..!ولما دعلمون ماذا ،عني له ال هاد   ي سبيل اهلل .. قال عنه شهيد وحتى ال دُ .. دفو  بنصر ال هاد  
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 : ة وردـشبه  

ثم بالم ابل ال  جد ..  و ق بيه كو هم ظاهريه منصوريه  كيف: لعل اائاًل ي و  

 لظهورهم أثرًا  ي الوااع ؟ 

 : والجواب على ذلك مه أوجه، منها 

و،حرد  ببصير  العالر ما دتري على الساح  .. لو أمعن  الن ر، ودقق  الفهر : نقول للساول -2
 .وإلى أن ،قو  الساع .. انه أو ،تاهله ألدرك  أن للتاوف  المنصور  طهوراً وحضوراً ال دملن نلر .. 

 يما أخبر عنهر  وصدق رسول اهلل .. قد كذبك  همك وبصرك : ونقول لك مصارحين معتذردن 
 .وعلى مر العصور إلى أن ،قو  الساع .. من أنهر طاهرون منصورون 

ساحته أن طهورهر على الناس ال دُعد ، وللن الذي دملن أن دحصل أن طهورهر قد ،تضاءل  -1
 ي مرحل  من المراحل ا بحلر الغرب  التي دعانون منها ا حتى د ن البع  أنهر غير موروددن .. وا،ساعه 

 . متلقاً، والحقيق  ،لون خال  ذلك
القول بمنهر طاهرون  ال دستلز  أنهر ال دصابون ا  ي مرحل  من المراحل ا بخساور ودمنون بهزاور  -  

 هذا وارد حتى للتاوف  .. دُمح  به النفوس والصفو  .. البتالء دردده اهلل  أو.. بما كسب  أددي بعضهر .. 
َصاَبُهُم اََْقْرُح  :الذدن نزل  يهر قوله ،عالى.. المنصور  األولى 

َ
ِ َوالرذُسوِل مِْن َبْعِد َما ع ِيَن اْسَتَجابُوا هلِلذ اَّلذ

ْجٌر َعِظي
َ
ْحَسنُوا مِنُْهْم َواتذَقوْا ع

َ
ِيَن ع  .  201:آل عمرانٌم لَِّلذ

ِ َوِِلَْعلََم الُْمْؤمِنِ َ  :وقوله ،عالى َصابَُكْم يَوَْم اتْلَََق اْْلَْمَعاِن فَبِإِذِْن اهللذ
َ
. 23:آل عمران َوَما ع

 . والعاقب  للمتقين..  سن  اهلل قض  أن دلون القتال ستال، مر  لك ومر  عليك 
دعتبر بالنسب  لتاردخ التاوف  المنصور  .. ل  من المراحل ضمور ال هور ا وليس انعدامه ا  ي مرح -   

 ..! المددد، ومض  سردع  سرعان ما ،نل ف و،نتلي، وأمراً شاذاً وتارواً وليس أصالً 
واللي ي رر ذلك ومنها أن التاوف  المنصور  ،عمل بصور  رماعي  من م ، عليها أمير متاو : سابعاً   

 : ليةأمور  جمل ذكرها  ي الن اط التا

إن المها  التي ،قو  بها التاوف  المنصور ، والتي منها القتال  ي سبيل اهلل، دستحيل القيا  بها إال  -2
ِيَن  :أخذ بتميع أسباب القو  وال هور، كما قال ،عالى.. من خالل عمل رماعي من ر  َ ُُيِبُّ اَّلذ إِنذ اهللذ

نذُهْم 
َ
 .  :الصف بُنْيَاٌن َمرُْصوٌص ُيَقاتِلُوَن ِ  َسيِيلِهِ َصِفاً َكَب

 . ماال دتر الوارت إال به  هو وارت: والقاعد الفقيه  ،قول 
دعني ضياو كثير من الواربات ال رعي ، التي منها التهاد  ي سبيل اهلل، ودعني  : والقول بخال  ذلك  

 :كما قال ،عالىكذلك الفردد  والت رذ ، والفرق  واالختال ، وهذا بخال  ما أمر اهلل به ورسوله،  
ََجِيعاً َوال َتَفرذقُوا ِ  .  20:آل عمران َواْمَتِصُموا ِِبَبِْ  اهللذ
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 . مسلر"  إن اهلل درضى للر أن ،عتصموا بحبل اهلل رميعاً وال ،فرقوا:" وقال رسول اهلل  
، من أراد عليلر بالتماع  وإداكر والفرق ،  إن ال يتان مع الواحد وهو من االهنين أبعد:" وقال  

 [.   "]بحبوح  التن   ليلز  التماع 
 [. 3 "] التماع  رحم  والفرق  عذاب:" وقال [. 1 "]دد اهلل مع التماع :" وقال 

 . وغيرها كثير من األدل  التي ،ممر بالتماع  واالعتصا  بحبل اهلل، و،نهى عن الفرق  واالختال 
الذدن ،ق عر .. والعمل الفردي بعيدًا عن التماع  .. أن الذدن دستهوون الفردد  : والغردت  ي األمر  

رلودهر من كل عمل من ر ا دهد  إلى التعاون على الخير ا دنتصرون بهذه النصوس على صواب ما هر عليه 
من  ردد  و، رذ  و،فرق قا،ل، ودست هدون بها على ختم كل من ددعو األم  إلى أن ،نت ر  ي رماع  واحد  

 !! منهاو النبو .. ى منهاو واحد على قلت ررل واحد، وعل
 حملوا النصوس ال رعي  من المعاني ماال ،حتمل، ووضعوها  ي غير موضعها ومنزلها الذي أراده 

 !!ال ارو
ال :" دقول سمع  النبي : الحددث الذي دروده مسلر  ي صحيحه، عن رابر بن عبد اهلل قال -1 

 يقول أميرهر   ينزل عيسى بن مردر : لى دو  القيام ، قال،زال تاوف  من أمتي دقا،لون على الحق طاهردن إ
 ". ،عال صلِّ لنا،  يقول ال، إن بعضلر على بع  أمراء ،لرم  اهلل هذه األم  

حيث  صح  وشرعي  اممار  على هذه التاوف  على لسان نبينا :"  الحددث  يه  واود عد  منها  
وال دنبغي أن دحمل هذا ا أي "  بعضلر على بع  أمراء إن" وعلى لسان عيسى "   يقول أميرهر:" قال

صح  اممار  ا على آخر التاوف  وق  نزول عيسى عليه السال ، دون ما قبله من األ من ،  إن إضا   األمير 
دبين استمرارد  هذه اممار  "  ال ،زال" مع بيان أن صف  هذه التاوف  هي االستمرارد  " أميرهر " إلى التاوف 

،  إذا هب  أنه ،م،ي على " أميرهر.. ال ،زال " ا، وإن اممار  صف  ال م  لهذه التاوف   ي كل  مان وصحته
، وهب  صح  واستمرارد  اممار  على التاوف  (الخال   ) المسلمين أ من  دفتقدون  يها اممام  اللبر 

 [. 0 "]  إن شاء اهلل المنصور ،  تلون اممار  على هذه التاوف   ي حال  انعدا  اممار  صحيح
 [.   "] إذا خرو هاله   ي سفر  لي مروا أحدهر:" أنه قال قد صح عن النبي  -   

 ".  ال دحل لثاله  دلونون بفال  من األرغ إال أمروا عليهر أحدهر:" و ي رواد  عند أحمد

                                                 
  

 . 201:صحيح سنن الترمذي  
 1

 . 2030:صحيح سنن الترمذي  
 3

 . رواه ابن أبي عاصر  ي السن  وصححه األلباني  ي التخردج  
 0

 . وهو كتاب مفيد ننصح بقراء،ه . 3لألا ال يخ عبد القادر بن عبد العزدز، س " العمد   ي إعداد العد  " عن كتاب  
  

 . 100:رواه أبو داود، صحيح التامع  
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ن من باب أولى أن  إذا كان هاله   ي سفر ،تعين عليهر اممار  درءاً لحصول الفرق  واالختال ،  يلو  
،تعين اممار  على ما هو أع ر من السفر كالتهاد  ي سبيل اهلل من أرل استئنا  حيا  إسالمي  على منهاو 

 . النبو 
دتت أن دعر  أن والد  أمر الناس من أع ر واربات الددن بل ال قيا  : قال ابن ،يميه رحمه اهلل 

مصلحتهر إال باالرتماو لحار  بعضهر إلى بع ، وال بد لهر   إن بني آد  ال ،تر. للددن وال للدنيا إال بها
، ورو  امما  أحمد " إذا خرو هاله   ي سفر  لي مروا أحدهر:" عند االرتماو من رأس، حتى قال النبي 

".  ال دحل لثاله  دلونون بفال  من األرغ إال أمروا عليهر أحدهر:" قال عن عبد اهلل بن عمرو، أن النبي 
، وألن ،نبيهًا بذلك على ساور أنواو االرتماو،ممير الواحد  ي االرتماو القليل العارغ  ي السفر،   مورت 

اهلل ،عالى أورت األمر بالمعرو  والنهي عن المنلر وال دتر ذلك إال بقو  وإمار ، وكذلك ساور ما أورت من 
ا،خاذ اممار  ددناً وقرب  دتقرب بها إلى التهاد والعدل وإقام  الحج والتمع واألعياد ونصر الم لو ،  الوارت 

 . ها -ا[  ]اهلل  إن التقرب إليه بتاعتاه وتاع  رسوله من أ ضل القربات
 يها دليل على أنه د رو للل عدد بل  هاله  : وقال ال وكاني بعد أن ذكر أحاددث اممار   ي السفر  

ي د دي إلى التال ،  مع عد  التممير دستبد   صاعدًا أن د مروا عليهر ألن  ي ذلك السالم  من الخال  الذ
كل واحد برأده، ودفعل ما دُتابق هواه  يهللون، ومع التممير دقل االختال  و،تتمع الللم ، وإذا شرو هذا 
لثاله  دلونون  ي  ال  من األرغ أو دسا رون   رعيته لعدد أكثر دسلنون القر  واألمصار ودحتارون لد ع 

 . ها -ا[0 ]أولى وأحر  الت الر و صل التخاصر 
 إذا خال الزمان عن السلتان، ورت البدار على حست امملان إلى : وقال إما  الحرمين التودني  

وإذا لر دصاد  الناس قو اماً بممورهر دلوذون به  يستحيل أن د مروا : درء البواوق عن أهل امدمان، إلى أن قال
 . إنهر لو ،قاعدوا عن المملن، عر الفساد البالد والعبادبالقعود عما دقتدرون عليه من د ع الفساد،  

لو خال الزمان عن السلتان  حق على قتان كل بلد  وسلان كل قرد  أن : وقد قال بع  العلماء  
دقدموا من ذوي األحال  والنهى، وذوي العقول والِحتا من دلتزمون امتثال إشار،ه وأوامره، ودنتهون عن مناهيه 

 . لو لر دفعلوا ذلك، ،رددوا عند إلما  المهمات، و،بلدوا عند إطال  الواقعات ومزارره،  إنهر
ولو انُتِدب رماع   ي قيا  امما  لغزوات، وأوغلوا  ي مواتن المخا ات، ،عين عليهر أن دنصبوا من 

 . ها -ا[2 ]دررعون إليه إذ لو لر دفعلوا ذلك لهووا  ي ورتات المخا ات، ولر دستمروا  ي شيء من الحاالت
وكذلك مما دستدل به على ،تودز اممار  وشرعيتها لغير الخليف   ي حال غيابه، ما  عله  -  

 ارتمعوا على ،ممير ..  عندما قُتل أمراؤهر الذدن أمرهر النبي " م ،  " الصحاب  رضوان اهلل عليهر دو  
                                                 

  
 . 2  ، 0  /  1: الفتاو   

 0
 . 113/  : نيل األوتار  

 2
 .     -0  غياث األمر  ي التياث ال لر، س   
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، استحسن صنيعهر، وسمى النبي  ، وعندما بل  الخبرخالد بن الوليد من دون ،ممير وال إذٍن من النبي 
 . خالداً دومئذ سيف اهلل

هذا أصل د خذ منه :  يه روا  التممر  ي الحرب بغير ،ممير، قال التحاوي: قال ابن حتر  ي الفتح 
 . ها -ا[1 ]أن على المسلمين أن دقدموا رراًل إذا غاب امما  دقو  مقامه إلى أن دحضر

إن ُعد  امما  لر د خر التهادف ألن مصلحته ،فوت بتمخيره، قال  ": المغني "وقال ابن قدام   ي   
 إن بعث امما  ري ًا وأمر عليهر أميرًا  قتل أو مات،  للتيش أن د مروا أحدهر، كما  عل : القاضي

، أمروا عليهر خالد بن الوليد،  بل    ي ريش م ،  لما قتل أمراؤهر الذدن أمرهر النبي أصحاب النبي 
 .  ها -ا[  ]رضي أمرهر وصوب رأدهر، وسمى خالداً دومئذ سيف اهلل  النبي

كذلك  إن السن  دل  على أن األمير المعين من قبل الخليف ،  ي حال عصيانه لألوامر دُعزل   -1 
 .ودستبدل بممير آخر من دون علر الخليف  العا  إن ،عذر إعالمه

ر بن عاصر، عن عقب  بن مالك  ا من رهته ا كما  ي الحددث الذي دروده أبو داود  ي سننه، عن ب  
: قال لو رأد  ما المنا رسول اهلل : سرد  َ َسَلَح  رراًل منهر سيفًا،  لما ررع قال  بعث النبي: قال

 [.   "]!أعتز،ر إذ بعث  رراًل منلر  لر دم  ألمري، أن ،تعلوا ملانه من دمضي ألمري؟"
و يه إذا : قال  ي المتمع  ي ماد،ه مضى"    ألمري لر دم:" قال أبو التيت شمس الحق آبادي 

. بعث  رراًل  لر دم  أمريف أي إذا أمرت أحدًا أن دذهت إلى أمر أو بعثته ألمر ولر دم  وعصاني  اعزلوه
 . ها -ا[ 1 .. ]أي أعتز،ر من أن ،تعلوا "  أن ،تعلوا" 

نوب عنه  ي ،نفيذ المها  لهر على ،قصيرهر  ي عزله، وعد  ،ممير من د وهذا لو  من النبي 
 . الموكل  إليه على وره أ ضل

واألدل  كثير  التي ،دل على شرعي  انعقاد اممار  لغير الخليف   ي حال غيابه ا سواء كان غيابه غياَب  
حضور أ  غياب انعدا  كما هو الحال  ي  ماننا ا و يما ذكرناه من األدل  القدر اللا ي لمن دسمل عن الحت  

 . مل ، ودبتغي الحق متترداً عن هواه ي المس

الذي أراد  يه أن دبتل شردع  [ 3 "]البيع  بين السن  والبدع  " وقد وهر علي بن حسن الحلبي  ي كتابه  
"  نقل عنه قوله  ي.. البيع  واممار  لغير الخليف ، حيث قّول ابن ،يمي  ما لر دقل ونست إليه ماال دصح عنه 

                                                 
 1

 . 3 1/ 0: تح الباري  
  

 . 230/ 0:المغني  
  

 . 0  1:صحيح سنن أبي داود  
 1

 .  0/10: بي داودعون المعبود شرا سنن أ  
 3

 . تبع الملتب  امسالمي   
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من أنه إذا كان مقصودهر بهذا اال،فاق واالنتماء والبيع  التعاون على البر والتقو ، " : 2/  1" متموو الفتاو 
 هذا قد أمر اهلل به ورسوله، له ولغيره، دون ذلك اال،فاق، وإن كان المقصود به التعاون على امهر والعدوان،  هذا 

معرو ، استغناء عن ذلك اال،فاق، وما قد حرمه اهلل ورسوله،  ما قصد بهذا من خير،  في أمر اهلل ورسوله بلل 
 [. 0 "]قصد بهذا من شر  قد حرمه اهلل ورسوله

، وكان رحمه اهلل دتيت ( 2/ 1" )متموو الفتاو " وهذا ليس هو ن  ابن ،يميه كما هو  ي: قل  
يك عن عالق  التلميذ بمعلمه، وعن شرعي  شد وسط التلميذ لمعلمه، ولر د ر قط إلى البيع  واال،فاق، وإل

ط ل خ  معين وانتسابه إليه ا كما ذكر  ي سوال د د وسته ال معلمه وال لغير معلمهف  إن شد الو "[:  ]قوله
 إن  ) ركون دفعلونه، ومن رنس ،فرق قيس ودمن،الس ال ا من بدو التاهلي ، ومن رنس التحالف الذي كان الم

ا قد أمر اهلل به ورسوله له ولغيره بدون هذا كان المقصود بهذا ال د واالنتماء التعاون على البر والتقو   هذ
ال د، وإن كان المقصود به التعاون على امهر والعدوان  هذا قد حرمه اهلل ورسوله،  ما قصد بهذا من خير  في 

 ليس (. أمر اهلل ورسوله بلل معرو  استغناء عن أمر المعلمين، وما ُقصد بهذا من شر  قد حرمه اهلل ورسوله 
 .ها -ا[  "]الف ،الميذه على هذا لمعلر أن دح

وكيف أنه حر  كالمه عن ال د .. وبين حقيق  قول ابن ،يميه " البيع  "  تممل الفارق بين نقل م لف
.. وأضا  من عنده كلم  البيع  ..  لر دمت على ذكر كلم  ال د .. إلى اال،فاق واالنتماء والبيع  .. واالنتماء 

 !! مل ؟انتصاراً لمذهبه الخات   ي المس

:" عندما قال  ي كتابه المذكور.. وبغير علر .. وقال على السلف الصالح ماال دنبغي .. وقد أختم هاني    
أدن كان سلف هذه األم  عن مثل هذه البيعات االستثناوي ؟ وهل نستتيع أن نصل بعقولنا وأهواونا إلى خير ن نه 

ن  قرآني، أو حددث نبوي، أو  عل أحد من السلف   ات صالحي هذه البيعات االستثناوي  التي لر ،رد  ي
 .  ها -ا[200!!"]الصالح ،عد بدع  ومحده  

 : وهو مردود باللتاب، والسن ، وعمل السلف الصالح، وإليك بيان ذلك.. وهذا وهر ختم طاهر : قل  

                                                 
وللناه ا  اي منازل .. كنا نود أن ال نعلق علاى هاذا النقال الخاات  لاو أن الررال اعتار  و،راراع . 3 :كتاب البيع ، صفح   0 

داد  عما ال يخ أبي أنس موسى نصر، وبحضور سلير الهاللي، وم هور حسن ا أصر على أنه لر دقوِّل ابن ،يمي  حر اً واحداً   
لنادو القاراء إذاً هار :  قلا  لاه.. اا  رصا  لنباين لاه وراه ختئاه ..! ولر دعتنا وقتئٍذ ا ل د  غضبه وار،فاو صو،ه وشغبه .. قال 

وكان الررل قبال ذلاك دثناي علاى كتباي خياراً .. ودعر وا من منا الذي كذب على ابن ،يمي  وقوله ما لر دقل .. الذدن دحلمون 
 !!  وكان ذلك قبل أن دُتبع هذا اللتاب، ودر  النور.. وللتبنا .. لحدث إلى تّعاٍن وشّتا  لنا  انقلت بعد هذا ا.. 
  

 .  نقل  بضع  أستر قبل الن  المختلف عليه، ليدرك القارم المراد من كال  ابن ،يميه  
  

 .  2 -20/  1:متموو الفتاو   
200

 .   و  0 و  1 ، وان ر صفح    صفح    
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 :ةــى البيعــ معن

لوارد   ي اللتاب والسن ، ونم،ي على ذكر النصوس  ا.. قبل أن نثب  شرعي  البيع  لغير الخليف   
ال بد من أن نقف أواًل على معنى البيع ف ليدرك القارم مد  احتمال .. وا هار الثابت  عن السلف الصالح 

 . والبيع  المختلف عليها.. األدل  ا التي سنم،ي على ذكرها ا لمعنى البيع  
 .عاقد والتواهق عليههي عهد وميثاق وعقد، دربط بين تر ين على أمر دتر الت:  البيع   
هو عبار  عن " أال ،بادعوني على امسال  : أنه قال"  ي الحددث:  2/20" النهاد "قال ابن األهير  ي  

 . ها -المعاقد  عليه والمعاهد  ا
وقد ،بادعوا  على األمر، كقولك اصفقوا عليه، وبادعه عليه : 13/ " لسان العرب"وقال ابن من ور  ي  

 . هر نقل كال  ابن األهير المتقد . ها -عاهده ا: مبادع 
عاهده وعاقده : عقد معه البيع، و النًا على كذا: بادعه مبادع ، وبياعًا : 1 /2" المعتر الوسيط"و ي 
 . ها -عليه ا

وال ،خرو . دلون بمعنى اليمين، واألمان، والذم ، والحفاظ، ورعاد  الحرم ، والوصي : والعهد
 [. 202]أحد هذه المعانياألحاددث الوارد   يه عن 

 [. 201]العهد، مفعال من الوهاق: والميثاق
 [.  20]الميثاق عقد م كد بيمين وعهد: وقال الراغت األصفهاني

.. فهل جيوز التعاقد والتعاهد على فعل الطاعات .. هذا معنى البيع ، والعهد، والميثاق 

 ! ؟..ليفة أو اإلمام العام ومن ذلك ما ُيسمونه بالبيعات االستثنائية اليت ُتعطى لغري اخل

 : هلا ما سنجيب عليه  ي التفصيل التالي
ومن .. الدليل من القرآن الكريم على شرعية أخذ العهود واملواثيق على فعل الطاعات : أواًل  

 .والعمل من أ ل استئناف حياة إسالمية وقيام خالفة راشدة.. أعظم الطاعات اجلهاد يف سبيل اهلل 

َ وَ : قال ،عالى  ا َوقَْد َجَعلْتُُم اهللذ َِ ْيَماَن َبْعَد تَْوكِيِد
َ
ْدُتْم َوال َتنُْقُضوا اْْل َِ ِ إِذَا ََع ْوفُوا بَِعْهِد اهللذ

َ
ع

َ َيْعلَُم َما َتْفَعلُونَ  نَْكاثاً  .َعلَيُْكْم َكفِياًل إِنذ اهللذ
َ
ةٍ أ َوال تَُكونُوا ََكَذَِّت َنَقَضْ  َغْزلََها مِْن َبْعِد قُوذ

ُ بِهِ تَ  ٍة إِنذَما َيبْلُوُكُم اهللذ مذ
ُ
ْرََب مِْن ع

َ
ٌة ِِهَ ع مذ

ُ
ْن تَُكوَن ع

َ
ْيَمانَُكْم َدَخاًل بَْْنَُكْم ع

َ
َوَِلُيَِيََِنذ تذِخُذوَن أ

 . 1 :النحل ََُكْم يَوَْم اَْقِيَاَمةِ َما ُكنْتُْم فِيهِ ََتْتَلُِفونَ 

                                                 
202

 . 11 /  : النهاد   
201

 . 212/ 1: النهاد   
20 

 . المفردات  ي غردت القرآن، للراغت األصفهاني  
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وهو الو اء بالعهود والمواهيق والمحا    على األدمان  هذا مما دممر اهلل ،عالى به: قال ابن كثير 
 . الم كد
ْدُتمْ  :ورو  ابن رردر بسنده عن بردد   ي قوله  َِ ِ إِذَا ََع ْوفُوا بَِعْهِد اهللذ

َ
هذه البيع  التي بادعتر  َوع

اعلى امسال   َِ ْيَماَن َبْعَد تَْوكِيِد
َ
كثر  الم ركين أن ،نقضوا ، ال دحملنلر قل  محمد و َوال َتنُْقُضوا اْْل

 .  ان ر كيف  سر العهد بالبيع [.  20]البيع  التي بادعتر على امسال 
ال ردت أنهر إذا كانوا : وقال ابن ،يميه  ي التلميذ الذي دحالف أستاذه هر دنتقل عنه إلى محالف  غيره  

ن األول إلى الثاني طالماً باغياً ناقضاً على عاد،هر التاهلي  ا أي من علمه استاذ كان محالفاً له ا كان المنتقل ع
لعهده غير موهوق بعقدهف وهذا أدضًا حرا  وإهر، وهذا أع ر من إهر من لر دفعل مثل  علهف بل  مثل هذا إذا 

 إنه ال بعهد اهلل ورسوله ! انتقل إلى غير أستاذه وحالفه كان قد  عل حراماًف  يلون مثل لحر الخنزدر المي  
وقد كانوا  ي التاهلي  . األولف بل كان بمنزل  المتالعت الذي ال عهد له، وال ددن له وال و اءأو ى، وال بعهد 

دحالف الررل قبيل   إذا ورد أقو  منها نق  عهد األولى وحالف الثاني  ا وهو شبيه بحال ه الء ا  منزل اهلل 
ا َوقَْد َجعَ :،عالى َِ ْيَماَن َبْعَد تَْوكِيِد

َ
َ َيْعلَُم َما َتْفَعلُونَ َوال َتنُْقُضوا اْْل َ َعلَيُْكْم َكفِياًل إِنذ اهللذ  .لْتُُم اهللذ

نْ 
َ
ْيَمانَُكْم َدَخاًل بَْْنَُكْم ع

َ
نَْكاثاً َتتذِخُذوَن أ

َ
ةٍ أ تَُكوَن  َوال تَُكونُوا ََكَذَِّت َنَقَضْ  َغْزلََها مِْن َبْعِد قُوذ

ةٍ  مذ
ُ
ْرََب مِْن ع

َ
ٌة ِِهَ ع مذ

ُ
 . ع

شخصًا على أن دوالي من وااله ودعادي من عاداه كان من رنس التتر المتاهددن  ي ومن حالف 
سبيل ال يتان، ومثل هذا ليس من المتاهددن  ي سبيل اهلل ،عالى، وال من رند المسلمين، وال دتو  أن 

ك علي: دلون مثل ه الء من عسلر المسلمينف بل ه الء من عسلر ال يتان، وللن دحسن أن دقول لتلميذه
عهد اهلل وميثاقه أن ،والي من والى اهلل ورسوله، و،عادي من عاد  اهلل ورسوله، و،عاون على البر والتقو  وال 

 من . ،عاون على امهر والعدوان، وإذا كان الحق معي نصرت الحق، وإن كن  على الباتل لر ،نصر الباتل
ون أن دلون الددن كله هلل، و،لون كلم  اهلل هي التز  هذا كان من المتاهددن  ي سبيل اهلل ،عالى، الذدن دردد

 [. 201]العليا
 تممل كيف أن شيخ امسال  ابن ،يميه ا رحمه اهلل ا أقر شرعي  العهود بين األستاذ و،لميذه على  عل 
التاعات وما أمر به أن دوصل، واعتبر ذلك من التهاد  ي سبيل اهلل حتى ،لون كلم  اهلل هي العليا، أما الذي 

تو  أن ،نعقد عليه العهود والمواهيق هو كل أمر  يه معصي  هلل ،عالىف ألنه ال تاع  لمخلوق  ي معصي  ال د
 . وال و اء  ي معصي .. وال نذر .. الخالق 

                                                 
20 

 . 301/ 1:،فسير ابن كثير  
201

 . 12ا   2/  1: الفتاو   
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 العل   يما دتو  من العهود وما ال دتو ، هو ما دتر عليه التعاهد والتعاقد، وليس ذات العهد أو   
ليه دتضمن معصي  هلل ،عالى  هو باتل وال دتو  إنفاذه وال التعاقد عليه، وإن كان  إن كان المتعاقد ع.. العقد 

حقًا و يه تاع  هلل ولرسوله،  هو حق دتت إنفاذه وااللتزا  به، وبخاص  إذا أخذت عليه العهود والمواهيق  إن 
ره  أنه أعتى عهداً  أحقيته ،صبح مضاعف ، والو اء به أورت وأوكد من ره  أن اهلل ،عالى قد أمر به، ومن

َوَأْوُ وا بِاْلَعْهِد ِإن  اْلَعْهَد   :والو اء بالعهد وارت دزدد الوارت وروباً، كما قال ،عالى.. وميثاقًا على القيا  به 
 .   :امسراءَكاَن َمْسُ واًل 

  :وقال ،عالى  
ْ
ابِرَِْن ِ  اِْلََ ُدوا َوالصذ َِ ِس َوالُْموفُوَن بَِعْهِدِِْم إِذَا ََع

ْ
اءِ وَِحَ  اِْلََ ذ َساءِ َوالَّضذ

ُم الُْمتذُقونَ  ُِ وََئَِك 
ُ
ِيَن َصَدقُوا َوع وََئَِك اَّلذ

ُ
 .200:البقر  ع

ْوفُوا بِاَُْعُقودِ  :وقال ،عالى
َ
ِيَن آَمنُوا ع َها اَّلذ يُّ

َ
 . 2:الماود  يَا أ

ِيَن  :كما قال عنهر  ورعل سبحانه و،عالى نق  العهد والميثاق من صف  المنا قين الفاسقين،  اَّلذ
رْ 
َ
ْن يُوَصَ  َوُْْفِسُدوَن ِ  اْْل

َ
ُ بِهِ ع َمَر اهللذ

َ
ِ مِْن َبْعِد ِميثَاقِهِ َوَْْقَطُعوَن َما ع وََئَِك َينُْقُضوَن َمْهَد اهللذ

ُ
ِض ع

ونَ  ُم اْْلَاِِسُ ُِ 10:البقر . 
ِ مِْن بَ  :وقال ،عالى   ِيَن َينُْقُضوَن َمْهَد اهللذ ْن يُوَصَ  َواَّلذ

َ
ُ بِهِ ع َمَر اهللذ

َ
َْْقَطُعوَن َما ع ْعِد ِميثَاقِهِ َو

ارِ  ْعنَُة َولَُهْم ُسوُء اِلذ
وََئَِك لَُهُم اللذ

ُ
رِْض ع

َ
ُْْفِسُدوَن ِ  اْْل  .11:الرعد َو

وكذلك مما دستدل به على شرعي  العهود على التاعات ما حصل بين دعقوب وأبناوه عندما أخذ منهر   
ِ :على أن دم،وا بمخيهر، كما قال ،عالى.. وموهقًا عهدًا  رِْسلَُه َمَعُكْم َحَّتذ تُْؤتُوِن َمْوثِقاً مَِن اهللذ

ُ
قَاَل ََْن ع

ُ لََعَ َما َنُقوُل َوكِيٌ   ا آتَوَُْ َمْوثَِقُهْم قَاَل اهللذ ْن ُُيَاَط بُِكْم فَلَمذ
َ
تُنذِِن بِهِ إاِلذ ع

ْ
 .33:دوسف تَلََب
من إخو،ه أن دم،وه بما لهر من أبيهر، لر دممنهر أبوهر   لما تلت دوسف ": العمد "قال صاحت  

َمْوثِقاً   :عليه، ور   أن درسله معهر حتى د ،وه ميثاقاً، وهذا الميثاق  ي معامالت الناس قد سماه اهلل ،عالى
 ِ لَْم  : ه اأخا ، ولبيان غلذ هذه المواهيق قال كبيرهر ا لما احتتز دوسف ِمَن اهللذ

َ
ْم أ ُِ قَاَل َكبرُِي

بْ 
َ
ِ َوِمْن َقبُْ  َما فَرذْطتُْم ِ  يُوُسَف فَلَْن أ َخَذ َعلَيُْكْم َمْوثِقاً مَِن اهللذ

َ
بَاُكْم قَْد ع

َ
نذ أ
َ
رَْض َتْعلَُموا ع

َ
َرَح اْْل

َو َخرْيُ اِْلَاكِِم َ  ُِ ُ َِل َو ْو َُيُْكَم اهللذ
َ
ِ  ع
َ
ذََن َِل ع

ْ
 .0 :سفدو  َحَّتذ يََ

ليصحبه، وال رط الذي   وكذلك قول اهلل ،عالى  ي ال رط الذي أخذه الخضر على موسى   
 . اشترته موسى على نفسه 

ْحِدَث لََك  :أما شرط الخضر  في قوله ،عالى 
ُ
ٍء َحَّتذ ع َِِْن َمْن ََشْ

َ
قَاَل فَإِِن اتذبَْعتَِِن فاَل تَْسَب

 . 00:اللهف ِمنُْه ذِْكراً 
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ا فاَل  :اشترته موسى على نفسه  في قوله ،عالى وأما ما  َِ ٍء َبْعَد تْلَُك َمْن ََشْ
َ
قَاَل إِْن َسَب

 ً ِّنِ ُعْذرا َِْ  مِْن َِلُ  .03:اللهف تَُصاِحبِِْن قَْد بَلَ
باب ال روط مع )وقد عقد البخاري رحمه اهلل لهذه المسمل  باباً  ي كتاب ال روط من صحيحه، وهو  

 ي قص  موسى  رد  يه حددث ابن عباس عن أبي بن كعت رضي اهلل عنهما، عن النبي وأو (. الناس بالقول
 .  101حددث " كان  األولى نسياناً، والوستى شرتاً، والثالث  عمداً :" مع الخضر عليهما السال 

ا فاَل تَُصاِحبِِْن   :وأشار بال رط إلى قوله: قال ابن حتر  َِ ٍء َبْعَد تْلَُك َمْن ََشْ
َ
والتز   إِْن َسَب

موسى بذلك، ولر دلتبا ذلك ولر د هدا أحداً، و يه دالل  على العمل بمقتضى ما دل عليه ال رط،  إن 
َذا فَِراُق بَِِْْن َوبَْْنِكَ  الخضر قال لموسى لما أخلف ال رط  َِ    ولر دنلر موسى [. 203]ذلك 

 .  ها -الناس على  عل التاعات ا  هذه األدل  السابق  ،بين روا  العهود والمواهيق وال روط بين 

  :ـ كالم البه تيمية  ي أن األيمان والعهود تزيد الطاعات توكيدًا ووجوبًا  

وما أمر اهلل به ورسوله من تاع  وال  األمور ومناصحتهر : قال شيخ امسال  ابن ،يميه رحمه اهلل 
ن الم كد  كما دتت عليه الصلوات وارت على امنسان وإن لر دعاهدهر عليه، وإن لر دحلف لهر األدما

الخمس، والزكا ، والصيا ، وحج البي  وغير ذلك مما أمر اهلل به ورسوله من التاع ف  إذا حلف على ذلك  
كان ذلك ،وكيدًا و،ثبيتًا لما أمر ال دحل له أن دفعل خال  المحلو  عليه، سواء حلف باهلل أو غير ذلك من 

 إن ما أوربه من تاع  وال  األمور ومناصحتهر وارت وإن لر دحلف عليه  األدمان التي دحلف بها المسلمونف
 !  ليف إذا حلف عليه ؟.. 

وهذا كما أنه إذا حلف ليصلين الخمس، وليصومن شهر رمضان، أو ليقضين الحق الذي عليه،  
 !ود هدن الحق  إن هذا وارت عليه وإن لر دحلف عليه،  ليف إذا حلف عليه ؟

عنه ورسوله من ال رك، والخروو  عما أمر اهلل واللذب، وشرب الخمر، وال لر، وما نهى اهلل   
 ! هو محر  وإن لر دحلف عليه،  ليف إذا حلف عليه ؟: والفواحش، وغش وال  األمور، به من تاعتهر

ولهذا من كان حالفًا على ما أمر اهلل به ورسوله من تاع  وال  األمور ومناصحتهر، أو الصال ، أو  
ال دتو  ألحد أن دفتيه بمخالف  ما حلف عليه، : ا ، أو صو  رمضان، أو أداء األمان ، والعدل ونحو ذلكالزك

ومن أ تى مثل ه الء بمخالف  ما حلفوا عليه، والحنث . والحنث  ي دمينه، وال دتو  له أن دستفتي  ي ذلك
 تى آحاد العام  بمن دفعل خال  ما  ي أدمانهر  هو مفتر على اهلل اللذب، مف  بغير ددن امسال ف بل لو أ

                                                 
203

 .13 /1: تح الباري  
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حلف عليه من الو اء  ي عقد بيع، أو نلاا، أو إرار  أو غير ذلك مما دتت عليه الو اء به من العقود، التي 
دتت الو اء بها وإن لر دحلف عليها،  إذا حلف كان أو كد،  من أ تى مثل هذا بتوا  نق  هذه العقود، 

اهلل اللذب، مفتيًا بغير ددن امسال ،  ليف إذا كان ذلك  ي معاقد  وال   والحنث  ي دمينه كان مفتردًا على
 [. 200!]األمور التي هي أع ر العقود التي أمر بالو اء بها ؟

    .الدليل من السُّنة، وفعل السلف الصاحل: ثانيًا 
،لون دلياًل  ،صلح أن رميع ما ،قد  من أدل  ،دل على شرعي  اممار  لغير الخليف  ا  ي حال غيابه ا

واستتباب األمن والن ا  البيع  والتاع  .. لغير الخليف ف ألن من لوا   اممار  " االستثناوي  " على شرعي  البيع 
 :وإضا   إلى ما ،قد  نضيف هنا األدل  التالي .. 
ا  ي مرحل  االستضعا  والتخفي ا قبل  األولى والثاني ، حيث أعتي  للنبي : بيع  العقب  -2  

التملين وقبل أن دلون رويسًا على دول  لها مقومات الخال  العام  ا التي ،عتبر شرتًا عند المانعين لصح  
البيع  ا لهو دليل صردح وصحيح على روا  إعتاء البيع  لمن لر ،لتمل  يه صفات الخليف  العا  من حيث 

 . ال هور والتملين
دون غيرهف بحيث ال دتو  ألحد ا غير الخليف    والقول بمن هذه البيع  كان  من خصوصيات النبي  

.. ، أو أن دتلت البيع  والنصر  على التهاد والعمل من أرل إعالء كلم  اهلل العا  ا أن دفعل ما  عله النبي 
 !وأّنى .. قول دحتاو إلى دليل مخص  

علر أن  وكذلك قول واحد من السلف الصالح دفيد التخصي ،.. ولما ُعد  الدليل المخص    
 . وال دُلتف  إليه.. القول بالتخصي  ا  ي هذه المسمل  ا قول باتل مردود ال ،قو  به حت  

كان  ي الضالل  "أن القول بعد  التخصي  ال دقد  عليه إال من" البيع "واعتبار م لف كتاب  
بل هو شتر صردح .. ر ال دقد  عليه إال راهل بالن  والممهو .. هو اعتبار  يه غلو وشد  وغل   ["  20]عردقاً 

دتال سلفنا الصالح رضوان اهلل ،عالى عليهرف ألنه لر دثب  عن أحد منهر أنه قال بالتخصي ، بل الثاب  
 . عنهر خال  ذلك كما سيم،ي بيانه  ي موضعه

التي دتر،ت على المخالف  يها أن .. وال من اللليات العام  .. هر أن المسمل  ليس  من األصول  
 ..!!  ي الضالل  دلون عردقاً 

.. لذا كنا ا وال نزال ا نررو من صاحت كتاب البيع  أن دعتذر عن عبار،ه هذه، ودتوب إلى اهلل منها   
 . ودمحها من كتابه إن طهر له أنه ال دزال على الحق  يما ذهت إليه، وأراد تباع  اللتاب هاني 

                                                 
200

 . 22- / 1 : متموو الفتاو   
20 

 .   هي عبار  الم لف، ان ر صفح    
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اهلل  هو باتل، وإن كان ماو   ما كان من شرط ليس  ي كتاب:" أنه قال قد صح عن النبي  -1
 . متفق عليه" شرط، قضاء اهلل أحق وشرط اهلل أوهق 

ف ألنه من وسن  نبيه   يه دليل على شرعي  االشتراط والعهود ما لر ،لن مخالف  للتاب اهلل   
 إذا .. وال و اء  ي معصي  .. أصول ال ردع  أنه ال تاع  لمخلوق  ي معصي  الخالق، وال نذر  ي معصي  

ُعدم  المخالف  ال رعي  ،عين الو اء بال رط وبخاص  إن كان على أمر  يه تاع  هلل ولرسوله،   إن الو اء به 
 . أي و اء والتزاماً بها"  المسلمون عند شروتهر:" حينئٍذ دلون أورت وألز ، كما  ي الحددث الصحيح

  بن اليمان بمن دفي بعهده لقردش حذدف ول د  حرس امسال  على الو اء بالعهد قد أمر النبي   
ما منعني أن أشهد بدرًا : قال ، كما  ي صحيح مسلر عن حذدف  بن اليمان [ 20]وأن ال دقا،ل معه  ي بدر

ما نردده، ما :  مخذنا كفار قردش، قالوا إنلر ،رددون محمداً  قلنا: إال أني خرر  أنا وأبي حسيل ا والده ا قال
 علينا عهد اهلل وميثاقه لننصر  إلى المددن  وال نقا،ل معه،  م،ينا رسول اهلل نردد إال المددن ،  مخذوا 

 ".  انصر ا، نفي لهر بعدهر ونستعين اهلل عليهر:"  مخبرناه الخبر،  قال
إذا كان على المسلر أن دفي بعهده الذي قتعه عليه اللفار، وإن كان م داه إلى ،رك مقا،لتهر : قل  

أليس من باب أولى إن عاهد المسلر أخاه المسلر ا " بدر"ي أشر  وأقدس معرك  وهيمع أ ضل خلق اهلل، و 
 ! عن رضى وتواعي  ا على التهاد  ي سبيل اهلل وغيرها من التاعات، أن دفي بعهده وشرته ؟

 ..!  تممل دا عبد اهلل واحذر أن دخونك  قهك و،عمى بصير،ك 
 :لنفاق والمنا قين، كما  ي صحيح مسلر وغيرهنق  العهد من خصال ا وكذلك  قد رعل النبي   
أربع من كن  يه كان منا قًا خالصاً، ومن كان   يه خل  منهن كان   يه خل  من نفاق حتى ددعهاف إذا حدث  "

 ". كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصر  تر
خير، ما رواه البخاري عن ومما ددل كذلك على شرعي  أخذ العهود والمواهيق على التاع   ي ال - 

 ، قد  مل   م،ى المستد،  التمس النبي لما بل  أبا ذر مبعث النبي : ابن عباس رضي اهلل عنهما، قال
إن : أال ،حدهني ما لذي أقدمك؟ قال: وال دعر ه، وكره أن دسمل عنه،  رآه علي  عر  أنه غردت،  قال له

،  إذا أصبح   إنه حق، وهو رسول اهلل : مخبره، قاللترشدنني  عل ،  فعل،  أعتيتني عهدًا وميثاق
 [. 220..] ا،بعني 

                                                 
لر  دساتنفر  ن دتعين عليه القتال عندما دتعين التهاد، بدليل أن  النبي ألن القتال دو  بدر لر دلن واربًا على رميع م  20

معه للقتال إال المهارردن، أما عندما دتعين رهاد اللفار على التميع،   رط ،رك مقا،لتهر شرط باتل، وشرط اهلل أوهق وأحق 
 . واهلل ،عالى أعلر.. بالو اء 

و يهاا شارعي  االساتعان  باللتماان والسارد  عناد الضارور ف ". 32  :"ثان ر ،ما  قص  إسال  أبي ذر  ي الصحيح، حدد 220
 . عندما ،لون الدعو  والدعا  هد اً للتغا  ال المين
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عهداً وميثاقاً ليتيعنه  يما دتلت منه من إرشاد لما دبحث عنه، إن  دمخذ من علي   هذا أبو ذر   
 . وعلي دُعتيه عهداً على ذلك.. عر ه عن سبت قدومه 

راً، وال حتى مسلمًا، ومع ذلك  إن علي بن تالت والقارم دعلر أن أبا ذر لر دلن وقتها خليف  وال أمي
 دستتيت لمتلبه ودعتيه  العهد والميثاق على ذلك . 
، و يه أن عبد الرحمن بن عو  وكذلك ما رواه البخاري  ي قص  البيع  واال،فاق على عثمان  -   

ال  لين رن أ ضلهر  ي نفسه؟ ، واهلل عليه وامس[222]أدلما ،برأ من هذا األمر  نتعله إليه: قال لعثمان وعلي
نعر،  مخذ بيد : أ تتعلونه إلّي واهلل علي أن ال آلو عن أ ضللر؟ قاال:  قال عبد الرحمن.  ُمسل  ال يخان

والقد   ي امسال  ما قد  علم ،  اهلل عليك لئن أّمر،ك لتعدلن،  لك قراب  من رسول اهلل : أحدهما  قال
ار ع ددك دا : ، قالأخذ الميثاق لما . هر خال با خر  قال مثل ذلك .ولئن أّمرت عثمان لتسمعن ولتتيعن

 . عثمان،  بادعه،  بادع له علي، وولج أهل الدار  بادعوه
وهذا أدضًا عبد الرحمن بن عو  لر دلن خليف ، وقد أخذ على عثمان وعلي رضي اهلل عنهما موهقاً   

 . وعهداً ليتيعانه  يمن دختاره للخال  
قال سيف بن عمر عن أبي : ما  عله علرم  بن أبي رهل دو  اليرموك، قال ابن كثير وكذلك -1  

 ي مواتن وأ ر  قا،ل  رسول اهلل : قال علرم  بن أبي رهل دو  اليرموك: عثمان الغساني عن أبيه قال
ربعماو  من من دبادع على الموت؟  بادعه عمه الحارث بن ه ا ، وضرار بن األ ور  ي أ: منلر اليو ؟ هر ناد 

وروه المسلمين و رسانهر،  قا،لوا قدا   ستاط خالد حتى أهبتوا رميعاً رراحًا، وقتل منهر خلق، منهر خلق، 
وقد ذكر الواقدي وغيره أنهر لما ُصرعوا من التراا استسقوا ماًء . منهر ضرار بن األ ور رضي اهلل عنهر

اد عها إليه،  لما د ع  إليه ن ر إليه آخر :  قال تيء إليهر ب رب  ماء  لما قرب  إلى أحدهر ن ر إليه 
اد عها إليه،  تدا عوها كلهر من واحد إلى واحد حتى ما،وا رميعًا ولر د ربها أحد منهر، رضي اهلل :  قال

 [. 221]عنهر أرمعين
 عل ذلك علرم  ا ولر دلن خليف  وال أميرًا ا على مأل من الصحاب  من دون أن دنلر عليه أحد منهر 

 .وهذا إقرار و،صودت منهر لما قد  عله علرم  .. 
إنهر قالوا كان  ي ذلك التمع ا دو  اليرموك ا : قال سيف بن عمر إسناده إلى شيوخه: قال ابن كثير 

وهذا دعني أنه إرماو من الصحاب  رضي اهلل عنهر على [.  22]ألف ررل من الصحاب ، منهر ماو  من أهل بدر
 . بي ،صودت وشرعي  ما  عله الصحا

                                                 

 
 . أي دتنا ل عن أن دلون خليف  و،وكل إليه مهم  ،عيين الخليف  222

221
 . 22/ 0:البداد  والنهاد    

22 
 .  / 0: البداد  والنهاد   
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ونحوه ما حصل  ي صفين، عندما رعل علي بن أبي تالت رضي اهلل عنه قيس بن سعيد بن  -3  
وقيس حينئذ لر [.  22]عباد  رضي اهلل عنهما على مقدم  أهل العراق، وكانوا أربعين ألفًا بادعوه على الموت

 . تثناوي ومع ذلك ،م  له مثل هذه البيع  االس.. دلن خليف  وال أميراً عاماً للتند 
كذلك مبادع  أهل اللو   للحسين بن علي بن أبي تالت رضي اهلل عنهما، للخروو على دزدد بن   -0  

 ..!والحسين لر دلن خليف  وال أميراً عاماً [. 221]معاود ،  بادعه منهر هماني  ع ر ألفاً 
المسلمين وهو  ب هوره، دُعتى البيع  من وكذلك  إن السن  دل  أن المهدي الذي ب ر النبي  - 

 . وهذا دليل قوي  ي المسمل .. لها كاره، قبل أن دلون خليف  أو دمّلن له  ي األرغ 
وكذلك مبادع  الناس عبد الرحمن بن األشعث، للخروو على الحتاو وخليف  الوق  عبد الملك  -   

 باب، وكان من رمل  من بن مروان، ووا قه على خلعهما رميع من  ي البصر  من الفقهاء والقراء وال يوا وال
 ..! بادع ابن األشعث، ربل  بن  حر، وسعيد بن ربير، وال عبي وغيرهر من العلماء 

وكذلك مبادع  أهل البصر  عبد الرحمن بن عياش بن ربيعه بن الحارث بن عبد المتلت، على قتال   
 [. 223]الحتاو سن  اهنتين وهمانين

، وقد بادعه أهل المددن  للخروو على الخليف  "س الزكي  محمد النف" كذلك مبادع  الناس لا    -20  
 [. 220..]وممن أ تى ببيعته امما  مالك .  1 2العباسي أبي رعفر المنصور سن 

كذلك بيع  أحمد بن نصر الخزاعي، لألمر بالمعرو  والنهي عن المنلر، والخروو على   -22
 . الخليف  الواهق لفسقه وبدعته

، و يها كان مقتل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه اهلل وأكر  مثواه، 2 1سن  هر دخل  : قال ابن كثير
والدعار  ي غيب  [  22]العام   ي سن  إحد  وماوتين على القيا  باألمر والنهي حين كثرت ال تار وقد بادعه

ر، وكان المممون عن بغداد، وكان أحمد بن نصر هذا من أهل العلر والددان  والعمل الصالح واالرتهاد  ي الخي
 لما كان شهر شعبان من هذه السن  : من أوم  السن  ا مردن بالمعرو  والناهين عن المنلر، إلى أن قال

انت م  البيع  ألحمد بن نصر الخزاعي  ي السر على القيا  باألمر بالمعرو  والنهي عن المنلر، والخروو 
عليه وأمراؤه وحاشيته من المعاصي والفواحش على السلتان لبدعته ودعو،ه إلى القول بخلق القرآن، ولما هو 

 [.  22]وغيرها

                                                 
22 

 . 30/  2: بري بسند صحيح،  تح الباريأخرره الت: قال ابن حتر  
221

 . 21/ :ان ر البداد  والنهاد   
223

 . 1 -   /  :ان ر البداد  والنهاد   
220

 . 3 - 1 / 20:ان ر البداد  والنهاد    
22 

 . هر الماكرون المفسدون    
22 

 . 20  -23 / 20:البداد  والنهاد   
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والحوادث التي ،ثب  اشتغال سلفنا الصالح بمثل هذا النوو من البيعات والعهود، هي أكثر من أن  
أدن كان سلف هذه األم  :" ،حصى  ي هذا المبحث، وهي من حيث ال هور والتوا،ر أرلى من أن دقول قاول

 !!لصاحبه المذكور.. كما ورد  ي كتاب البيع  " ناوي ؟مثل هذه البيعات االستث
قولنا ب رعي  التهاد  ي سبيل اهلل  ي حال غياب الخليف  العا  للمسلمين، ال دستلز  منه  :تنبيهـ  

ومن دون مراعا  .. أن دقو  كل  رد من األم  بوارت التهاد بتردقته الفردد ، وباألسلوب الذي دهواه 
  :هـن أوجـور مـوهو حمظ هذا ،صر  ال ُدسلر به، .. تي دملن أن ،تر،ت على ،صر ا،ه للمصالح والمفاسد ال

، أنه د دي إلى الفرق  والتنا و، والف ل والضعف والفوضى، واهلل ،عالى قد أمر بالتماع  منها -2  
كما قال   والوحد  والتن ير، وبتميع أسباب القو ، ونهى عن كل م اهر التفرق والتنا و والضعف والضياو،

ِ ََجِيعاً َوال َتَفرذقُوا :،عالى َوال َتنَازَُعوا   :وقال ،عالى.  20: آل عمران َواْمَتِصُموا ِِبَبِْ  اهللذ
َب رُِْحُكمْ  َِ ِيَن ُيَقاتِلُوَن ِ  َسيِيلِهِ َصِفاً  :وقال ،عالى. 3 :ألنفالا َفَتْفَشلُوا َوتَْذ َ ُُيِبُّ اَّلذ إِنذ اهللذ

نذهُ 
َ
 .  :الصف  ْم بُنَْياٌن َمرُْصوٌص َكَب
عليلر بالتماع  وإداكر والفرق   إن ال يتان مع :" أنه قال و ي الحددث  قد صح عن النبي   

 [. 210"] الواحد، وهو من االهنين أبعد
.. والذي دُعيق من مسير،ها نحو أهدا ها .. وأكثر األختار ،هدددًا ألمن وسالم  التماعات التهادد    

ورود هذا التنسيق اللا ي  يما بينها، الذي درقى إلى مستو  المعرك  الضخم  التي ُ،حاك ضد  هو عد 
 ! امسال  والمسلمين

، أنه قد د دي إلى  تن  أشد وأع ر من الفتن  أو المنلر المراد إ الته، ألن التصر  الفردي ومنها -1 
ا ي  لما دصلح وما ال دصلح، وما دتت القيا  به ا  ي الغالت ا دتصف باالمس ولي  والضعف، وعد  الدراد  الل

وما دتت اممساك عنه، بخال  التماع  ا التي ،ضر كثير التاقات وامملانيات الخير  ا القاور عملها على 
 . وما دتر،ت عليه من نتاوج.. التن ير والتختيط، والتعاون والت اور، والدراس  الدقيق  لما دتت القيا  به 

ن من لوا   التهاد وشروته، إعداد القو  الال م  للقيا  بوارت التهاد، وهذه مهم  ، أومنها -   
رماعي  ا ،تضا ر على ،حقيقها رميع التاقات وامملانيات الخير ، وكل بحست تاقته ا دصعت على  رد 

من  القيا  بها من دون أن دصت رهدهر وإملانيا،هر مع رهد غيرهر.. مستقاًل بنفسه أو متموع  أ راد 
المتاهددن العاملينف لذا راء األمر بامعداد بصيغ  التمع من دون أن دستثني أحدًا من أ راد األم ، كما قال 

وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم مِْن قُوذة :،عالى ِعدُّ
َ
ِ َواتلذْقَوي :وقال ،عالى. 30: األنفالَوع  اَُِْبِ

  َوَتَعاَونُوا لََعَ

                                                 
210

 . ،قد  ،خردج الحددث  
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والبر الذي دُتعاون عليه، هو التعاون على إعالء كلم  اهلل  ي األرغ، والتهاد  ي  وأ ضل التقو . 1:الماود 
 .  سبيل اهلل

وامعداد وارت على كل مسلر بحست استتاعته وطرو ه،  م ضلهر الذي دعد للتهاد بنفسه وماله   
وهو رهد م لور  وأدناهر الذي د ارك بالنصيح  والدعاء للمتاهددن، والذود عن أعراضهر وحرما،هر ا.. 

عندما ،تتاول ألسن  المثبتين المخّذلين على المتاهددن وحرما،هر ا وليس وراء إخالس الدعاء للمتاهددن 
ةً َوََِكْن َكرََِ  :إال النفاق والعياذ باهلل، كما قال ،عالى عن المنا قين وا ََلُ ُعدذ َعدُّ

َ
َراُدوا اْْلُُروَج َْل

َ
َولَْو ع

ُ انْبَِعاََُّهمْ   . 3 :التوب  َفثَبذَطُهْم َوقِيَ  اْقُعُدوا َمَع اََْقاِعِدينَ  اهللذ
ِيَن ال ََيُِدوَن َما ُينْفُِقوَن َحَرٌج  :وقال ،عالى  

َعَفاءِ َوال لََعَ الَْمرَِْض َوال لََعَ اَّلذ َََْْس لََعَ الضُّ
ِ َورَُسوَِلِ َما لََعَ الُْمْحِسنَِ  مِْن َسيِي ُ َ ُفوٌر رَِحيمٌ إِذَا نََصُحوا هلِلذ  . 2 :التوب  ٍ  َواهللذ

و،سلر .. ليس على ه الء المعذوردن من حرو ب رط أن ُدخلصوا  ي النصح هلل ورسوله والم منين   
 ! سراورهر من الضغين  أو الغش للمتاهددن

  
 . ي اهللـادون  ـون ويعـوالـي: الصفة الثالثة -   

ودعادون ودلرهون  ي اهلل ..  ، أنهر دوالون ودحبون  ي اهلل من أبر  خصال وصفات التاوف  المنصور   
ال دعر ون والء إال والء ..  هر أذل  على الم منين رحماء  يما بينهر، أعز  على اللا ردن أشداء عليهر .. 

شِ  :العقيد  الذي دُعقد  ي اهلل ،عالى، كما قال ،عالى
َ
ِيَن َمَعُه ع ِ َواَّلذ ٌد رَُسوُل اهللذ ارِ رمَُحَاُء ُُمَمذ اُء لََعَ اَُْكفذ دذ

 .  1:الفتح بَْْنَُهمْ 
ٍٍ ُُيِبُُّهْم  :وقال ،عالى ُ بَِقْو ِا اهللذ

ْ
ِيَن آَمُنوا َمْن يَْرتَدذ مِنُْكْم َمْن دِينِهِ فََسوَْف يََ َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

 اَََْكفِرِ 
ةٍ لََعَ ِعزذ

َ
َذٍة لََعَ الُْمْؤِمنَِ  ع ذِ

َ
ُِْحبُّونَُه ع ِ َوال ََيَافُوَن لَوَْمَة الئٍِم ذَلَِك َو َْن َُيَاُِِدوَن ِ  َسيِيِ  اهللذ

ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  ِ يُْؤتِيهِ َمْن يََشاُء َواهللذ  .  1:الماود  فَْضُ  اهللذ
وهذه آد  ،لاد ،تمع أخ  صفات التاوف  المنصور ف التي منها  صف  اال،باو، ود هر ذلك  ي   

، كما قال وهذه ميز  ال دنالها إال من ،حقق   يه صف  كمال اال،باو لسن  النبي   ْم َوُِْحبُّونَهُ ُُيِبُّهُ  :قوله
َ فَاتذبُِعوِِن ُُيْبِبُْكُم اهلل :،عالى  للما كمل ا،باو العبد، كلما  . 2 :آل عمران  قُْ  إِْن ُكنْتُْم َُتِبُّوَن اهللذ

 لل منهما ..  دليل على كمال حبهر هلل  ل ا،باعهر للنبي  لما.. كمل حبه  هلل ،عالى وحت اهلل له 
 . ال   وملزو  لآلخر وعالم  دال  عليه

 :صف  التهاد  ي سبيل اهلل، وأنهر ال دخا ون  ي الحق لوم  الور، ود هر ذلك  ي قوله: ومنها   
 ٍَوال ََيَافُوَن لَوَْمَة الئِم ِ  .  1:الماود  َُيَاُِِدوَن ِ  َسيِيِ  اهللذ
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صف  الوالء والبراء اللذان دعقدان على أساس االنتماء امدماني العقدي، ود هر ذلك  ي قوله : ومنها 
ةٍ لََعَ اَََْكفِرِْن  :،عالى ِعزذ

َ
َذٍة لََعَ الُْمْؤِمنَِ  ع ذِ

َ
 .  1:الماود  ع

ْوِِلَاُء َبْعٍض َوالُْمْؤمِنُوَن َوالُْمْؤِمَناُت َبْعضُ :وكما قال ،عالى عنهر  ي آد  أخر 
َ
 . 02: التوب ُهْم ع

ْوِِلَاَء مِْن ُدوِن الُْمْؤمِنِ َ  :وقال ،عالى
َ
 .  1:آل عمران ال َيتذِخِذ الُْمْؤِمنُوَن اَََْكفِرَِْن ع

ورعل سبحانه و،عالى مواال،هر من دون الم منين قردن  دال  على النفاق واللفر واللذب، وإن  عموا 
ْم  :ا قال ،عالىبلسانهر خال  ذلك، كم ُِ َُذو نْزَِل إَِِلْهِ َما اَتذ

ُ
ِ َوالذِبِِ َوَما أ َولَْو ََكنُوا يُْؤِمنُوَن بِاهللذ

ْوِِلَاء
َ
 . 2 :الماود  ع

ذُهْم مِنُْكْم فَإِنذُه مِنُْهمْ   :وقال ،عالى  .12:الماود  َوَمْن َيتََول
ْن يَ  :وقال ،عالى

َ
ِيَن َكَفُروا ع فََحِسَب اَّلذ

َ
ْوِِلَاءَ ع

َ
. 201:اللهفتذِخُذوا ِعَبادِي مِْن ُدوِِن ع

إلى عبودد  ال يتان   هذا مستحيل أن دحصل ولو حصل شيء منه لخرروا عن صف  العبودد  هلل 
ِيَن ال يُْؤِمنُونَ  :والتاغوت كما قال ،عالى ْوِِلَاَء لَِّلذ

َ
يَاِطَ  ع  :وقال ،عالى. 10:ألعرا  إِنذا َجَعلْنَا الشذ

 اُغوُت ُم اَطذ ُِ ْوِِلَاُؤ
َ
ِيَن َكَفُروا ع  . 110:البقر  َواَّلذ

والمواال  والمعادا   ي اهلل من أوهق عر  امدمان، وهي صف  ال ،تحقق إال عند كاملي امدمان كما  
 ي اهلل، والبغ   ي اهلل عز  المواال   ي اهلل، والمعادا   ي اهلل، والحت: أوهق عر  امدمان:" قال 

 [. 212"]لور
 [. 211"] من أحت هلل، وأبغ  هلل، وأعتى هلل، ومنع هلل،  قد استلمل امدمان:" وقال 

والذي نردد إهبا،ه هنا أن التاوف  المنصور  ا صفو  األم  رهادًا وعماًل  ا دعقد والؤهر وبراؤهر على  
 ودرضاه، ودبغضون ما دبغضه أساس االنتماء العقدي الددني وليس شيئاً آخر غير ذلكف  هر دحبون ما دحبه اهلل

اهلل ودسخته، ومن دون أن دلتفتون إلى أي اعتبار أو رابط أرضي آخر،  المرء عندهر بقدر تاعته هلل ولرسوله، 
وبقدر قربه من الحق بقدر ما دعتى من الود والمواال  والنصر ، وبقدر عصيانه وبعده عن تاع  اهلل ورسوله 

وال دستحق متلق المعادا  .. بغ  الن ر عن لونه، ولغته، وموتنه .. دا  بقدر ما دعتى من التفاء والمعا
 . وعبداً لل يتان والتواغي .. والمتا ا  إال من كان كا راً محاداً هلل ولرسوله 

بغ  الن ر عن اللون أو .. هو ميزان التقو  والعمل الصالح ..  ميزان التفاضل  ي ن ر امسال   
نََْث وََجَعلْنَاُكْم ُشُعوباً  :،عالى التنس أو العرق، كما قال

ُ
َها الذاُس إِنذا َخلَْقَناُكْم مِْن َذَكٍر َوأ يُّ

َ
يَا أ

َ َعلِيٌم َخبرِيٌ  تَْقاُكْم إِنذ اهللذ
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللذ

َ
 .  2:الحترات َوَقبَائَِ  تِلََعاَرفُوا إِنذ ع

                                                 
212

 .   11: راني، صحيح التامعرواه أحمد والحاكر والتب  
211

 . 0  :أخرره أبو داود وغيره، السلسل  الصحيح   
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وهو ما ،لتز  .. ودُعتى  الوالء أو البراء .. ل والتمادز  هذا هو الميزان الذي على أساسه دتر التفاض
به التاوف  المنصور   ي ،عاملها مع ا خردنف أما أولئك الذدن دعقدون الوالء والبراء على أساس روابط ووشاوج 

ومن أبعد ما دلونون عن أخالق وصفات التاوف  ..  هر على ختر كبير .. أخر  غير وشيت  العقيد  وامدمان 
 .  مهما ، بعوا بلسانهر على أنهر منهر.. ل اهر  المنصور  ا

 ـي التحـذير منهاة  ينبغـار يف األمـة االنتشـواسعـة الـوالءات اجلاهليـن الـور مــ ص

للي دستبين سبيل المترمين، ودتميز الحق من الباتل ال بد من أن ن ير إلى بع  الصور من 
..  رق  األم   ي ،لتالت وانتماءات باتل  ما أنزل اهلل بها من سلتان .. الوالءات التاهلي  الواسع  االنت ار 

دعقد على أساسها كثير من الناس الوالء والبراءف  يوالون ودعادون، ودقسمون الحقوق والواربات  يما بينهر 
 [:   21]، من هذه الصورعلى أساس االنتماء إليها من دون اهلل 

وصور،ه أن ،ُعقد المواال  والمعادا  : يـزبـا  الحـاس اال تمـى أسـلرا  عـوال  والبـاد الـا ع  -1 
على أساس االنتماء إلى الحزب،  من كان من الحزب أو أنصار الحزب والوه وقربوه، ووصلوه، ومن كان ليس 

 ..! من الحزب وليس من أنصاره عادوه ورا وه بغ  الن ر عن ددنه وأخالقه وسلوكه 
للون هذه .. الحزب و،مديده  ي الحق والباتل، وعلى الخير وال ر  ومن صوره كذلك مناصر  

 ! المواقف صادر  عن الحزب
ود تد غضبهر وإنلارهر ..  إذا ما ذُكر الحزب ب يء من النقد وإن كان حقًا سرعان ما ،ثور هاور،هر  

 ..! على من ،ترأ  وره ذلك النقد 
ومبادم وأ لار .. الحزب ال الحزب ورراالت قيير والتعقيت إ لل شيء عندهر قابل للنقد والت 

 !! الحزب؟
ومن م اهره كذلك أن دنال كل ما دصدر عن الحزب من ،عليمات و،وريهات القبول التا  للونها  

ومن دون أن .. أو موا قتها للحق .. بغ  الن ر عن صوابها أو ختئها .. صادر  عن الحزب أو التماع  
 !   يهادردها إلى ال رو ودعر  حلر اهلل

وهو من أشنع ما د خذ على .. ومن م اهره كذلك ،قددر أقوال الحزب وحلمه على قول اهلل ورسوله  
 !من دقع  ي الوالء الحزبي المذمو  

ولو راء من غير تردق الحزب .. ومنه كذلك أن ال دُقبل الحق إال إذا راء من خالل قنوات الحزب 
 ..! ا لو راءهر عبر تردق الحزب وقنوا،ه ال دنال عندهر القبول أو نفس القبول كم

                                                 
21 

وإ،ماماً للفاود  نعيد بع  ما كنا قد  " .. أعمال ،خرو صاحبها من المل  " كنا قد ،ناولنا بع  هذه الصور  ي كتابنا    
 .كتبناه هناك
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ومن عالمات ذلك أنك إن رادل  أحدهر  ي مسمل  ما ودلون الحق بتانبك ومع ذلك ،راه دماري  
 إذا أخبر،ه بمن هذا الذي ،قول به هو قول الحزب .. ودتادل ودقلل من قيم  هذا الحق الذي أن  عليه 

 ..!!  ممارا،ه ودقر لك أن هذا هو الحق المبين ،راه دترارع عن رداله و .. وقول قاد  حزبه 
،راهر دتمولون لهر ختمهر ودقيلون عثر،هر، ودقللون من .. ولو وقع قاد  الحزب  ي ختم رلي طاهر  

بينما لو وقع حزب آخر أو شخ  آخر بنفس الختم بل وأقل منه ،راهر ال .. شمن ختئهر وكمنه لر دلن 
 !! ؟..عبارات التعن والتتردح، والتمهير  حيث دحملون عليه أسوأ.. درحمونه 

 هذه الصور كلها من الوالء الحزبي المذمو ، ومما قد نهى اهلل ،عالى عنه، و ي هذا دقول شيخ  
وأما رأس الحزب  إنه رأس التاوف  التي ،تحزب أي ،صير حزباً،  إن : 1 /22امسال  ابن ،يمي   ي الفتاو  

 . به ورسوله من غير  داد  وال نقصان  هر م منون لهر ما لهر وعليهر ما عليهركانوا متتمعين على ما أمر اهلل 
وإن كانوا قد  ادوا  ي ذلك ونقصوا مثل التعصت لمن دخل  ي حزبهر بالحق والباتل، وامعراغ  

 عمن لر ددخل  ي حزبهر، سواء كان على الحق أو الباتل،  هذا من التفرق الذي ذمه اهلل ،عالى ورسوله،  إن
اهلل ورسوله أمر بالتماع  واموتال  ونهيا عن التفرق  واالختال ، وأمرا بالتعاون على البر والتقو ، ونهيا عن 

 . ها -التعاون على امهر والعدوان ا
من حالف شخصًا على أن دوالي من وااله، ودُعادي من عاداه كان من رنس التتر : 10/ 1وقال  

هذا ليس من المتاهددن  ي سبيل اهلل ،عالى، وال من رند المسلمين،  المتاهددن  ي سبيل ال يتان، ومثل
 . ها -وال دتو  أن دلون مثل ه الء من عسلر المسلمين بل ه الء من عسلر ال يتان ا

: ا  المشيخيـاس اال تمـرا  على أسـوال  والبـاد الـوا ع .. مواالة العالم أو الشيخ للاته  -2 
 :ولها صور عد .. لساود   ي أمصار المسلمين مواال  ال يخ لذا،ه من صور المواال  الباتل  ا

.. دوالون من دواليه وددخل  ي تاعته .. أن الناس دحبونه لذا،هف  يوالون  يه ودُعادون  يه : منها
 ! وأدهر أحسن عماًل ؟.. بغ  الن ر عن اعتبار الددن والخلق .. ودُعادون من دُعادده أو دتا يه 

.. والقتال دونها ..  يما أختم  يه أو أصاب .. ألقواله ومذاهبه  ي الحق والباتل  التعصت: ومنها
 ..! ومن دون ردها إلى اللتاب والسن  .. للونها صادر  عنه 

 هر ال دُتيقون أن دروا أحدًا دعقت .. وال ،عقيبًا .. أن أ،باعه ال دقبلون  ي حق شيخهر نقدًا : ومنها
 سرعان ما ،ثور هاور،هر عليه بامنلار والزرر، .. ولو كان محقًا ا ومن دفعل عليه  ي مسمل  أو رزوي  ا 

 ! ؟..ألن ال يخ  ي ن رهر  وق أن دُعقت أو ُدستدرك عليه  ي شيء.. والتوبيخ 
غير قابل  .. كمنها أحر  منزل  من السماء .. أنهر دتعاملون مع كالمه و تاوده بقدسي  بالغ  : ومنها

 !؟..للنقاش أو الرد 
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وهذا إن لر دقولوه بلسان .. عدا شيخهر  إنه د خذ منه وال دُرد عليه ..  لل د خذ منه ودُرد عليه 
 ..! وهو  ي كثير من األحيان أصدق ،عبيراً من لسان القال .. القال  إنهر دقولونه بلسان الحال والعمل 

وهر .. ن اللتاب والسن  ،ح   عر أن الناس ال دفهمو .. ،قددر قوله على اللتاب والسن  : ومنها
 هو لر دخالفهما إال لوره .. وأن ال يخ هو أ همهر وأعلمهر باللتاب والسن  .. دون ال يخ  همًا وعلمًا 

 !! ؟..معتبر عنده دعر ه هو وا خرون ال دعر ونه 
ن  القول قوله وإن كان باتاًل معارضًا لصردح األدل  م.. رد الحق إذا راء مخالفًا لقوله : ومنها

 ! اللتاب والسن 
ولو راء من تردق غيره ال دنال عند القو  .. أن الحق ال دُقبل إال إذا راء منه أو من تردقه : ومنها

 ! ؟..نفس القبول كما لو راء عن تردق شيخهر 
بينما لو وقع غيره بنفس األختاء  إنه .. حمل أختاوه داومًا على التمودل والمحمل الحسن : ومنها

 !و،قو  عليه الدنيا وال ،قعد..   دُفسق وُدترّ 
 األمر .. ا أن دُقال أسوأ القول  ي أي شيخ أو شخ  آخر !  هر درضون ا أو على األقل ال دُبالون

أما أن دُقال شيء من ذلك  ي شيخهر ا ولو بالحق ا  هذا غير .. عليهر هينًا ال دثير حفي تهر أو غضبهر 
 !وال ُدسمح به .. مملن 

.. ولحو  غيره من أهل العلر والفضل .. الودل لمن دقترب منه .. سر األصفر القا،ل لحمه مسمو  بال
 ..!  ال حرو من نه ها وأكلها .. م ود  ومبهر  وشهي  

 إنه ُدحمل عليهر ا وال ..  الناس إن وصلوا إلى هذا الموصل  ي التعامل مع شيوخهر أو علماوهر  
ِ  :لبد ا ما قاله ،عالى  ي أهل اللتاب من قب ْربَاباً مِْن ُدوِن اهللذ

َ
َباَنُهْم ع ِْ ْم َوُر ُِ ْحبَاَر

َ
َُذوا ع . 2 :التوب  اَتذ

..  متاعوهر  ي ،حليلهر لما حر  اهلل، و،حردمهر لما أحل اهلل .. وذلك عندما ا،بعوهر  يما أختموا  يه 
د،هر وا،خاذهر أربابًا من دون  لان  ،لك عبا.. وقدموا قولهر على ما أنزل اهلل ،عالى  ي التورا  وامنتيل 

 !  اهلل 
وهو نصراني،  سمعه دقرأ هذه  راء ذلك من حددث عدي بن حا،ر، وكان قد قد  على النبي كما 

مُِروا إاِلذ ِِلَ  :ا د 
ُ
َْ ابَْن َمْرََْم َوَما ع ِ َوالَْمِسي ْرَبابًا مِْن ُدوِن اهللذ

َ
بَاَنُهْم ع ِْ ْم َوُر ُِ ْحَباَر

َ
َُذوا ع ْعُبُدوا إِلًَها اَتذ

ا يَُْشُِكونَ  َو ُسبَْحانَُه َممذ ُِ أليس ُدحرمون ما :" قال .  قل  له إنا لسنا نعبدهر: قال َواِحًدا اَل إََِلَ إاِلذ 
 ".   تلك عباد،هر:" بلى، قال: قل : ؟ قال"أحل اهلل  تحرمونه، وُدحلون ما حر  اهلل  ُتحلونه 

لر ُدصلوا لهر، ولو أمروهر أن دعبدوهر من دون اهلل ا بمعنى أما إنهر : وكذلك قال أبو البحتري
الركوو والستود والتنسك ا ما أتاعوهر، وللن أمروهر  تعلوا حالل اهلل حرامه، وحرامه حالله  متاعوهر 

 !  لان  ،لك الربوبي  
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الربوبي   كان : كيف كان  الربوبي   ي بني إسراويل ؟ قال: قل  ألبي العالي : وقال الربيع بن أنس
لن نسبق أحبارنا ب يء،  ما أمرونا به اوتمرنا، وما : أنهر وردوا  ي كتاب اهلل ما أمروا به ونهوا عنه،  قالوا

 [.  21]نهونا عنه انتهينا لقولهرف  استنصحوا الررال ونبذوا كتاب اهلل وراء طهورهر
   الحق على التفصيل وقد أما إن كان المتبع عارزًا عن معر : 01-0/02قال ابن ،يمي   ي الفتاو  

 عل ما دقدر عليه مثله من االرتهاد  ي التقليد  هذا ال د اخذ إن أختم كما  ي القبل ، وأما إن قلد شخصاً 
 .  دون دون ن يره بمترد هواه، ونصره بيده ولسانه من غير علر أن معه الحق،  هذا من أهل التاهلي 

هر ا،بعه على ختئه وعدل عن قول الرسول،  هذا له  من علر هذا ختم  يما راء به الرسول: وقال 
نصيت من هذا ال رك الذي ذمه اهلل، ال سيما إن ا،بع  ي ذلك هواه، ونصره باللسان واليد مع علمه أنه 

 . مخالف للرسولف  هذا شرك دستحق صاحبه العقوب  عليه
والي من دواليه، ودُعادي من كون األستاذ دردد أن دوا قه ،لميذه على ما دردد،  ي: 10- 2/ 1وقال  

دُعادده متلقًا، وهذا حرا  ليس ألحد أن دممر به أحداً، وال دتيت عليه أحد بل ،تمعهر السن  و،فرقهر 
 . البدع ، دتمعهر  عل ما أمر اهلل به ورسوله و،فرق بينهر معصي  اهلل ورسوله

رنس التتر المتاهددن  ي ومن حالف شخصًا على أن دوالي من وااله ودعادي من عاداه كان من  
سبيل ال يتان، ومثل هذا ليس من المتاهددن  ي سبيل اهلل ،عالى، وال من رند المسلمين، وال دتو  أن 

 . دلون ه الء من عسلر المسلمين، بل ه الء من عسلر ال يتان
ذي  إن  رعون وإبليس كل واحد منهما دتلت أن دعبد ودُتاو من دون اهلل، وهذا ال: 120/ وقال  

وذلك أن امنسان ..  ي  رعون وإبليس غاد  ال لر والتهل، و ي نفوس ساور األنس والتن شعب  من هذا 
دردد نفسه أن ،تاو و،علو بحست امملان، والنفوس م حون  بحت العلو والرواس  بحست إملانها،  تتده 

يَْ   :هواه ودردده، قال ،عالىدوالي من دوا قه على هواه، ودعادي من دخالفه  ي هواه، وإنما معبوده ما د
َ
َرأ
َ
ع

نَْ  تَُكوُن َعلَيْهِ َوكِيالً 
َ
فََب
َ
َواَُ ع َِ ََذ إِلََهُه   .   :الفرقان َمِن اَتذ

أي صددقي وعدوي،  من " دال، داغي " والناس عنده كما هر عند ملوك اللفار من الترك وغيرهر  
 . دواً وإن كان من  المتقين، وهذا حال  رعونوا قهر كان ولياً وإن كان كا راً، ومن لر دوا قه كان ع

والواحد من ه الء دردد أن دُتاو أمره بحست إملانه، للنه ال دتملن مما ،ملن منه  رعون من دعو   
املهي  ورحود الصانع، وه الء وإن أقروا بالصانع  إذا راءهر من ددعوهر إلى عباد  اهلل المتضمن  ،رك 

، وكثير من الناس عنده عقل وإدمان ال دتلت هذا الحد، بل ن موسى تاعتهر عادوه، كما عاد  رعو 
،تلت نفسه بما هو عنده،  إذا كان متاعًا مسلمًا تلت أن دُتاو  ي أغراضه وإن كان  يها ما هو ذنت 

                                                 
21 

 .0/30: عن الفتاو  البن ،يمي   
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ومعصي  هلل، ودلون من أتاعه أحت إليه وأعز عنده ممن أتاو اهلل وخالف هواه، وهذه شعب  من حال  رعون 
 . لملذبين للرسلوساور ا

وليس للمعلمين أن ُدحزبوا الناس ودفعلوا ما دلقى بينهر العداو  والبغضاء، بل : 20-21/ 1وقال  
ِ َواتلذْقَوي َوال َتَعاَونُوا  :دلونون مثل األخو  المتعاونين على البر والتقو  كما قال ،عالى  اَُِْبِ

َوَتَعاَونُوا لََعَ
ثِْم َواَُْعْدَوانِ   اْْلِ

َ َشِديُد اَْعَِقاِب  لََعَ َ إِنذ اهللذ   .1:الماود  َواتذُقوا اهللذ
وليس ألحٍد منهر أن دمخذ على أحد عهدًا بموا قته على كل ما دردد، ومواال  من دواليه، ومعادا  من 

دواً دُعادده، بل  عل هذا كان من رنس رنلزخان وأمثاله الذدن دتعلون من وا قهر صددقاً ولياً، ومن خالفهر ع
 . بل عليهر وعلى أ،باعهر عهد اهلل ورسوله بمن دُتيعوا اهلل ورسوله، ودفعلوا ما أمر اهلل به ورسوله.. باغي 

وإذا وقع بين معلر ومعلر أو ،لميذ و،لميذ أو معلر و،لميذ خصوم  وم ارر  لر دتز ألحد أن دُعين  
 ي األمر  إذا ،بين له الحق أعان المحق منهما أحدهما حتى دعلر الحق،  ال دُعاونه بتهل وال بهو ، بل دن ر 

على المبتل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيرهف وسواء كان المبتل من أصحابه أو أصحاب 
 . غيره،  يلون المقصود عباد  اهلل وحده وتاع  رسوله وا،باو الحق ولقيا  بالقسط

ِيَن آَمنُوا :قال اهلل ،عالى  َها اَّلذ يُّ
َ
وِ  يَا أ

َ
نُْفِسُكْم ع

َ
ِ َولَْو لََعَ أ اِمَ  بِاَْقِْسِط ُشَهَداَء هلِلذ ُكونُوا قَوذ

ْن تَ 
َ
ْوََّل بِِهَما فَال تَعذبُِعوا الَْهَوي ع

َ
ُ ع ْو فَقِرياً فَاهللذ

َ
قَْربَِ  إِْن يَُكْن َغنِِياً ع

َ
يِْن َواْْل ْو ُتْعرُِضوا الَْواِِلَ

َ
ْعِدلُوا  ْن تَلُْووا ع

َ ََكَن بَِما َتْعَملُوَن َخبرِياً  فَإِنذ   .1 2:النساء اهللذ
ومن مال مع صاحبه ا سواء كان الحق له أو عليه ا  قد حلر بحلر التاهلي  وخرو عن حلر اهلل  

ورسوله، والوارت على رميعهر أن دلونوا ددًا واحد  مع الحق على المبتل،  يلون المع ر عندهر من 
عندهر من قدمه اهلل ورسوله، والمهان عندهر من أهانه اهلل ورسوله بحست ما  ع مه اهلل ورسوله، والمقد 

 .دُرضي اهلل ورسوله ال بحست األهواء
وليس ألحد أن دُعلق الحمد والذ  والحت والبغ  والمواال  :  11-110/ 1وقال رحمه اهلل  

ماء القباول، والمداون، والمذاهت، مثل أس: والمعادا ، والصال  واللعن بغير األسماء التي علق اهلل بها ذلك
 . والتراوق المضا   إلى األوم  والم ادخ

.  من كان م منًا ورب  مواال،ه من أي صنف كان، ومن كان كا رًا ورب  معادا،ه من أي صنف كان  
 . انتهى كالمه رحمه اهلل ،عالى وأسلنه  سيح رنا،ه

رهر، وإنصا هر وتاعتهر بالمعرو  وبما أصابوا دنبغي أن نفرق بين احترا  العلماء و،وقي :ـ تنبيه 
وعقد المواال  والمعادا   يهر ..  ي الحق والباتل ..  يه، وبين التعصت ألسماوهر وذوا،هر، وأقوالهر 

 ! ولذوا،هر.. وعليهر 
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ليس من أمتي من لر ُدِتل  :"  األول وارت قد شرعه اهلل ،عالى لعباده وأمرهر به، كما  ي الحددث 
من غير إتراء .. أي دعر  له حقه من ،وقير واحترا ، و،لردر [. 211"]ودرحر صغيرنا، ودعر  لعاِلمنا  كبيرنا،

 ! وال إسرا 
 . قد نهى ال ارو عنه وحذر منه أشد التحذدر كما ،قد .. والثاني باتل م داه إلى الوقوو بال رك  
.. بين المواال  الم روع  .. مردن والذي حملنا على هذا التنبيه أن كثيرًا من الناس دخلتون بين األ 

ود نون ذلك من النوو الم روو ..  يقعون  ي الغلو وامسرا   ي امتراء والمواال  .. والمواال  المذموم  
 !لذا لز  التنبيه والبيان.. لما للعلماء من  ضل وحق على األم  والعباد .. المباا 

ال نعني به : يـوطنـا  الـاس اال تمـى أسـرا  علـوال  والبـاد الـي أو ا ع ـوطنـوال  الـال - 
 هذا وارد ال خال  عليه، قد دل  السن  عليه كما  ي قول .. حت األوتان مسقط الرأس، والحنين إليها 

إنك ألحت أرغ اهلل إلي، ولوال أن قومك أخرروني منك لما :" عن مل  لما أخرره الم ركون منها النبي 
 ". خرر  

وإنما نعني الوره ا خر للوالء الوتني الساود .. وم روو وهو غير معني من حددثنا هذا المعنى حق 
.. أن ،ُعقد المواال  والمعادا  :  ي األمصار والمعمول به  ي رميع األن م  والدسا،ير المعاصر ، وِصفته

ن إليهف حيث ال والحقوق والواربات بين العباد على أساس انتماوهر للحدود التغرا ي  للوتن الذي دنتسبو 
.. وبين أهل ملل اللفر والزندق  كلها وأهل مل  امسال   ي المواال  والمعادا  ..  رق بين اللا ر والم من 

 . ما دا  التميع دنتمون إلى وتن واحد، وبقع  رغرا ي  واحد .. والحقوق والواربات 
ت الوالء والبراء على أساس وهذه الن ر  للوتني  المعمول بها ا  ي رميع أمصار المسلمين ا ،غي

و،حتر على المسلمين أن دوالوا .. أو أساس التقو  وأدهر أحسن عماًل وُخلقًا .. االنتماء للعقيد  أو الددن 
.. كما دوالون أ،قى وأصلح أهل األرغ .. ودمنحوه من الحقوق والواربات .. أ تر وأكفر أهل األرغ 

.. هذا اللا ر الفارر وهذا التقي الصالح دتمعهما وتن واحد ما دا  .. ودمنحونه من الحقوق والواربات 
 ! وحدود قتر واحد

وهي ،حتر كذلك أن من كان دعيش خارو هذه الحدود التغرا ي  للقتر أو دنتمي إلى غيره من 
 إنه  ال دُعتى أدنى الحقوق والمواال  التي دُعتاها أكفر .. ولو كان أ،قى أهل األرغ وأصلحهر .. األقتار 

 ..!  أ تر من دعيش ضمن ،لك الحدود التغرا ي  للقتر أو دنتمي إليه و 

                                                 

 
 .3 :لترغيتأخرره أحمد وغيره، صحيح ا211
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دُعقد  يه .. وهن دُعبد من دون اهلل .. والمعمول به  ي أكثر األمصار ..  الوتن بهذا المفهو  ال اوع 
ربوبي  وقد بل  ببع  دعا  الوتني  مبلغًا أن دنسبوا ال.. والسلر والحرب .. والحت والبغ  .. الوالء والبراء 

 !! ودصر وا إليها صنو اً عددد  من التنسك والعبادات .. صراح  لهذه األوتان 
 : ان ر مثاًل ماذا دقول أحمد محر  المصري  ي وتنه مصر

  إن دسملوا ما ُحت  مصَر  إنه  
 دمي و  ادي والتوانح والصدُر 

 أخاُ  وأررو، وهي َرهُد مخا تي 
 ومرمى رراوي، ال خفاُء وال ُنلُر 

 هي العيُش والموُت المبغ ُ  والغنى 
 ألبناوها والفقُر واألمن والُذعاُر 

 هي القدُر التاري هي السخُط والرضى
 هي الددُن والدنيا هي الناس والدهُر 

 بذلك آمنا،  يا من دلومنا 
 !! لنا  ي الهو  إدماننا ولك اللافُر 

 :ودقول شوقي كذلك 
 ي لقيُ  بك ال بااباكمن... ودا وتني لقيُتَك بعد دمٍس 
 إذا ُر َق السالم  وامدابا... وكلُّ مسا ٍر سيئوُب دوماً 

 عليه أُقابُل الحتَر الُمتابا... ولو أني ُدعيُ  للنَ  ددني 
 إذا ُ هُ  ال هاد  والمتابا .. أددر إليك ورهي قبل البيِ  

س  على أخالق الناس، انعللألوتان ا التي هي شرك أكبر ا قد هذه القدسي  والعبودد  : قل 
أراهد : حتى أننا نتد من المستساغ ردًا أن دقول أحدهر عن نفسه.. وعقاودهر، وأ لارهر، وسلوكيا،هر 

أضحي بلل .. أ،برو بمالي وأبناوي  ي سبيل الوتن .. أموت  ي سبيل الوتن .. وأقا،ل  ي سبيل الوتن 
 لل شيء  ي سبيل الوتن درخ  .. نفيس الوتن غالي دستحق منا كل غاٍل و .. شيء  ي سبيل الوتن 

..  إذا كان وتنه هذا بسال  .. ودقصد من وتنه ،لك الحدود التغرا ي  لإلقلير التي دنتمي إليها .. ودهون 
 وتنه .. المهر عنده وتنه ..  هي ال ،عني له ب يء ..  على بقي  أوتان وأمصار امسال  األخر  السال  

 !! وتان المسلمين  لعن  اهلل عليها وبقي  أ.. حف ه اهلل وحماه 
نتدها ملرس   ي .. بل قل هذه العقيد  الوهني   ي عباد  األوتان و،متيدها .. وهذه السياس  

حيث ما من دستور إال ودُقصر أصحابه على الد او عن .. رميع قوانين ودسا،ير األن م  العربي  المعاصر  
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صار المسلمين وأقاليمهر األخر  من دمار أو هالك أو اعتداء مهما أصاب أم.. حدود إقليمهر ووتنهر  قط 
كما هو حاصل  ي موقفهر من  لستين .. ودستورهر ال دلزمهر بالد او عنها ..  هذا ال دعنيهر  ي شيء .. 
وغيرها اللثير اللثير من .. والسودان .. وار،يردا .. والفلبين .. وك مير .. وأ غانستان .. وال ي ان .. 

 ! المسلمين التي ،واره اعتداء صردحاً من قبل أعداء امسال أمصار 
ورسموا للل وتن حدوداً .. مزقوا البالد إلى أوتان وأوتان ..  باسر الوتن والوتني  والوالء الوتني 

  فرقوا بذلك بين األخو .. وألفوا له ن يدًا وتنيًا دحف ونه األبناء واألريال ليتغنوا به دون سواه .. وشعارًا 
ال ،زدد أم  امسال  إال ضعفاً .. ووالءات متضارب  متناحر  متنا ر  .. المسلمين إلى دودالت ممسوخ  ومتفرق  

 !! وال حول وال قو  إال باهلل.. واحتقاراً وا دراًء  ي أعين أعداوها 
أن من لر دفرق بين اليهود : 2 2/1راء  ي  تاو  اللتن  الداوم  للبحوث العلمي  وام تاء  

 . ها -ا  هو كا روالنصار  وساور اللفر  وبين المسلمين إال بالوتن، ورعل أحلامهر واحد ، 

 :المــي اإلسـة فـوطنيـوم الــ مفه

الوتن  ي ن ر امسال  هو الوتن الذي دخضع لسلتانه وأحلامهف  مدما وتن خضع لسلتان امسال   
 ..!  وأحلامه وعقيد،ه  ا دوماً من األدا  ا  هو وتن امسال

 حيثما دهيمن .. هو الوتن الذي دتسع ا،ساو وانت ار العقيد  امسالمي   ي ربوو األرغ والبالد 
 .  هو حينئٍذ وتن لإلسال  والمسلمين.. امسال  و،لون الللم  له 

وكل إنسان دخضع لسلت  وأحلا  هذا الوتن امسالمي ا بما  يهر أهل الذم  ا  هو المواتن الذي 
 . على ضوء التفصيالت المبين   ي الفقه امسالمي ذات العالق  بالموضوو.. وواربات المواتن  دُعتى حقوق 

 هذا الوتن بمواصفا،ه ا نف  الذكر هو وتن كل مسلر  ي العالر على اختال  رنسيا،هر وألوانهر 
 ! لهر  يه كامل الحقوق والواربات.. ولغا،هر 

ٍل ونفيس ا وحراسته من أي ختر دتهدده ماددًا كان أ  وهو الوتن الذي دتت الد او عنه ا بلل غا
كالحركات المر،د  الخارر  عن ،عالير وأحلا  .. وسواء راء هذا الختر من ره  عدو داخلي .. معنودًا 

أو كان عدوًا خارريًا استهد  أمن وسالم  ا ولو شبرًا واحدًا من ا أرغ الوتن امسالمي .. وعقيد  امسال  
 ! اللبير

.. ما با  أمصار المفلميه  ي هلا الزمان التي يعلوها سلطان الكفر وأحكامه : ايل إن 

 !   وما مواف المفلميه منها؟

.. وإن كان  هذه الددار من حيث التقسير الفقهي ،ُعتبر دار حرب لعلو أحلا  اللفر عليها : أاو 
دتت ،حردرها .. للفر والرد  والتغيان إال أنها ،ُعتبر من ره  أخر  دار إسال  مغتصب  قد ست  عليها قو  ا

وهو هد  رميع .. مهما كلف ذلك من ،ضحيات .. وإعاد،ها إلى ح ير  امسال  وسلتانه وأحلامه 
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وهو من أع ر .. وكل مسلر مخل  غيور على ددن اهلل ،عالى وحرما،ه .. الحركات التهادد  المعاصر  
وحلمه وارت على .. الفقه امسالمي بتهاد د ع الصاول وهو ما ُدسمى  ي .. التهاد  ي سبيل اهلل ،عالى 

 . رميع المسلمين كل بحست استتاعته وموقعه وقربه من الدار المعتد  عليه
 . وهذا هو الوتن امسالمي الذي ،تت مواال،ه ونصر،ه والذود عنه.. هذه هي ن ر  امسال  للوتني  

 ! ؟..رمات أوطان المفلميه وأمصارهم عالم هلا االهتمام الكبير  ي اللود عه ح:  إن ايل

ألن  ي ضياو حرمات األوتان ضياو لتميع الحقوق والحرمات األخر ف كالددن، والعرغ،  :أاو 
ومن لوا   الحفاظ على هذه الحرمات ا الذي راء الددن لحمادتها والحفاظ عليها ا .. والنفس، والمال وغيرها 

 األوتان هي المحاضن ا من  للل ما دتوارد عليها من .. ها الحفاظ على حرمات األوتان وأمنها وسالمت
من هنا راء امسال  لي كد على ضرور  حماد  أوتان المسلمين من أي اعتداء خارري كان أ  داخلي .. أشياء 

 ! وكان أهله وأصحابه.. وكيفما كان  صور  االعتداء .. والذود عنها بالغالي والنفيس .. 

 :ــاذروهـة فاحـزيفـة مــ وطني

مما د خذ على األن م  التاغي  الحاكم   ي  ماننا ا و ي أمصار المسلمين ،حدددًا ا حصرهر لمعنى 
 ! و،حددداً بالتاغوت الحاكر.. الوتني  وربتها بمصالح الن ا  الحاكر 

على قدر ما دلون إنساناً ..  على قدر مواال  المرء وإخالصه للتاغوت الحاكر أو الن ا  الحاكر 
على قدر ما دلون .. وعلى قدر ما دُعادي التاغوت الحاكر أو الن ا  الذي دمثله .. ومحبًا للوتن .. تنيًا و 

 !  ومن أعداء الوتن .. وضد الوتن .. غير وتني 

ولربما بسبت ذلك ُدحر  من رميع حقوقه المدني  والسياسي  التي دُعتاها كل مواتن دنتمي لذلك 
 ..!القتر 

.. دسحبون منك التنسي  ..    أو اعتراغ على سياستهر أو ن امهر وتغيانهر  هر ألدنى معارض
ًَ لذوا،هر وعواولهر، وأحزابهر .. ودحرمونك من أدنى حقوق المواتن   وسرعان ما .. وكمن البالد والعباد مللًا

 ..! وللمصالح الوتني  العليا .. درمونك بمنك عدو للوتن 

وال دصدنلر ذلك عن الصدو بالحق  ي وروه ه الء .. صدقوهر  ال ،..  هذه وتني  مزدف  وكاذب  
 !! المعتددن على الحقوق والحرمات.. التواغي  التاهمين على صدور األوتان 
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 :ـ شبهة ورد
كيف نو ق بين كون المرء ال دتو  له أن دضحي ودقتل  ي سبيل  الوتن، وبين كون : لعل قاواًل دقول 

وكذلك كون .. المسلمين وارت شرعي و رغ على المسلمين القيا  به  الد او عن أرغ امسال  وأوتان
 ! ؟..المرء الذي دقتل دون ماله وعرضه وم لمته  هو شهيد 

ال ،عارغ بين األمردنف  هناك  رق بين أن دقا،ل المرء د اعًا عن شيء  ي سبيل اهلل، وتاع  له : أقول  
 عن شيء  ي سبيل هذا ال ًَ  يء وحمي  لهذا ال يء، ولذات هذا ال يء من دون أن وبين أن دقا،ل د اعَا

،  األول هو الذي شرعه امسال  وأمر به، وعده من أ ضل ما دتقرب به العبد إلى اهلل درد األمر إلى اهلل 
 . ،عالى، أما الثاني  هو باتل ودُعد من ال ركف ألنه دتضمن صر  األعمال لغير اهلل 

نضحي  ي سبيل األوتان ونحوه من األلفاظ .. سبيل األوتان نموت  ي : وعليه  إن قول المرء
.. نقا،ل ا  ي سبيل اهلل ا د اعًا عن األوتان : والصواب أن دقول.. واالتالقات ال اوع   هو ،عبير خات  

 . هذا ،عبير صحيح وال حرو  يه إن شاء اهلل.. نموت ا  ي سبيل اهلل ا د اعاً وذوداً عن األوتان والحرمات 
ذلك هناك  رق بين حت األوتان والحنين إليها وهو م روو، وبين أن دعقد الوالء والراء على وك  

 . أساس االنتماء لهذه األوتان، وهذا ال د رو لما دتضمن من إشراك األوتان مع اهلل ،عالى كما ،قد 

والروابط  .. يـومـا  ال ـاس اال تمـى أسـد علـلي ينع ـوال  الـو الـوه: يـومـوال  ال ـال -4
غ ، والمصالح الم ترك ، واألرغ التنس، والتاردخ، والل:" القومي  التي ،قو  على عناصر وأسس وهي

 . ونحوها من القوميات المنت ر   ي العالر.. كالقومي  العربي ، والقومي  الفرنسي ، والقومي  التركي  "
التي ،قد  الحددث عنها ا دغيت عنصر ت ء ا كغيره من الروابط والوالءاومالحذ أن هذا النوو من الوال 

حيث ال  رق  ي ن ر القومي  والقوميين بين اليهودي، والمتوسي، .. الددن والعقيد  من رمل  اعتبارا،ه 
والباتنيين الغال  وغيرهر من ملل اللفر وال رك واملحاد وبين المسلر الموحد ما دا  كالهما دنتميان إلى 

 ..! قومي  واحد  
ر الم رك الملحد من أبناء القومي  له من الحقوق والمواال  ما ليس أل،قى أهل األرغ من بل اللا  

 ..! المسلمين الذي ال دنتمي لنفس هذه القومي  
 مثاًل العربي الم رك الملحد ا من أي مل  كان ا الذي دنتمي للقومي  العربي  له من المواال  والحقوق  

 !! ؟..الذي ال دنتمي إلى القومي  العربي  ما ليس للمسلر الموحد الباكستاني 
 القومي  ا بهذا المفهو  ال اوع والمعمول به ا هي كفرف ألنها ،ورت ما حر  اهلل ،عالى و،حر  ما أورت  

َها الذاُس إِنذا  :وهي من رمل  الروابط التاهلي  التي حذر امسال  منها أشد التحذدر،  قال ،عالى..  يُّ
َ
يَا أ

تَْقاُكْم إِ َخلَْقنَا
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللذ

َ
نََْث وََجَعلْنَاُكْم ُشُعوباً َوَقبَائَِ  تِلََعاَرفُوا إِنذ ع

ُ
َ ُكْم ِمْن ذََكٍر َوأ نذ اهللذ
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َها الذاُس إِنذا َخلَْقنَاُكْم  :ال أر  أحدًا دعمل بهذه ا د : قال ابن عباس.  2:الحترات َعلِيٌم َخبرِيٌ  يُّ
َ
يَا أ

نََْث مِ 
ُ
 . ليس أحد أكر  من أحٍد إال بتقو  اهلل.. أنا أكر  منك :  يقول الررل للررل .. ْن ذََكٍر َوأ

َفنَْجَعُ  الُْمْسلِِمَ  ََكلُْمْجرِِمَ   :وقال ،عالى 
َ
 . 3 -1 :القلر َما ََُكْم َكيَْف ََتُْكُمونَ  *ع

ذهت عنلر ُعبي   التاهلي  و خرها با باء، إن اهلل قد أ:" أنه قال و ي الحددث  قد صح عن النبي  
م من ،قي، و ارر شقي، أنتر بنو آد ، وآد  من ،راب، ليدعن  ررال  خرهر بمقوا  إنما هر  حر من  حر 

 [. 213"]رهنر، أو ليلونن أهون على اهلل من التعالن التي ،د ع بمنفها النتن 
 [. 210"] معضوه بَهِن أبيه وال ،لنواإذا رأدتر الررل دتعز  بعزاء التاهلي ،  :" وقال  
دا رسول : من ادعى دعو  التاهلي   إنه رثا رهنر ا أي من رماعات رهنر ا  قال ررل:" وقال  

المسلمين، الم منين، عباد : وإن صلى وصا ،  ادعوا بدعو  اهلل التي سماكر: وإن صلى وصا ؟  قال: اهلل
 [.  21"]اهلل 

وكل دعو  غير دعو  امسال   هي دعو  [.  21"]   التاهلي ليس منا من دعا بدعو :" وقال  
 هي .. آصر  التقو  والعمل الصالح .. وكل آصر  أو رابت  ،قو  على غير آصر  العقيد  والددن .. راهلي  

 . آصر  راهلي  نتن  دتت نبذها والتر ع عنها
من أي رنسي  أو قومي   أي [. 0 2"] إن أولياوي منلر المتقون، َمن كانوا وحيث كانوا:" وقال  

.. وللم منين هر المتقون الصالحون   محبهر لنبينا .. و ي أي أرٍغ عاشوا .. ومن أي ملاٍن كانوا .. كانوا 
 .  هذا هو ميزان الحق الذي ال ُدحابي أحداً، وما سواه  هو الباتل

، وال لعتميٍّ على عربي، وال أبي  على:" وقال   أسود، وال ألسود على  ال  ضل لعربيٍّ على عتميٍّ
 [. 2 2"] أبي  إال بالتقو ، الناس من آد ، وآد  من ،راب

وال ،فاضل بين .. أي ال  ضل ل يء على شيء .. نفي راء بعده استثناء دُفيد قم  الحصر والقصر  
 ! بالتقو .. إال .. األشياء 

                                                 
213

 .0 20:أخرره أحمد، وغيره، صحيح التامع  
. التعزي االنتماء واالنتساب إلى القو : قال ابن األهير  ي النهاد . 130:أخرره أحمد، والترمذي، صحيح التامع 210

 ! أي قولوا ع  أدر أبيك :  معضوا بهن أبيه
 . 11:صحيح الترغيت والترهيت  21
 .2013:صحيح سنن النساوي  21
 . ، وصححه ال يخ ناصر  ي التخردج"السن  " رره ابن أبي عاصر  ي أخ 0 2

2 2
 . أخرره أحمد  ي مسنده، وهو حددث صحيح  
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التاهلي  الساود  بين بني وغيرها من الصور والموا دن ..  الحددث دلغي رميع صور التفضل القومي   
 . وأدلر أحسن عمالً .. ليحصرها  ي صور  واحد ف أال وهي صور  التقو  والعمل الصالح .. الب ر 

حيث أن المعتبر  ي : رةـيـة أو العشـا  لل بيلـاس اإل تمـى أسـرا  علـوال  والبـاد الـا ع  - 
النتماء إلى القبيل  ون امها بغ  الن ر عن الددن الوالء والبراء عند أبناء القبيل  أو الع ير  هو مترد ا

والمعتقدف  لل من كان دنتمي إلى القبيل  أو الع ير  ودقر بن امها وعادا،ها دتت أن دعتى من الوالء والنصر  ا 
 . وإن كان كا راً ا ماال دعتاه ابن قبيل  أو ع ير  أخر  وإن كان من خير  المسلمين الم منين

ف  الذي ،وربه القبيل  ،تاو يل  ا ون امها ا  ي ن ر أبناوها إلهًا متاعًا من دون اهللوبذلك ،لون القب  
 يه وإن كان  ي ال رو محرماً، والذي ،نهى عنه القبيل  ،تاو  يه وإن كان  ي ال رو وارباً، وهذا عين ال رك 

ْم إِنذُكْم لَُمَْشُِكونَ  :واللفر كما قال ،عالى ُِ َطْعتُُمو
َ
أي إن أتعتموهر  ي ،حليل ما  212: ألنعا ا  ْن ع

 . حر  اهلل و،حردر ما أحل اهلل إنلر مثلهر م ركون
وطالماً .. مواال  ونصر  ابن القبيل  البن قبيلته  ي الحق والباتل ..  من لوا   هذا النوو من الوالء   

 ! لمترد كونه دنتمي إلى قبيلته.. وم لوماً 
ع  القباول والع اور ،ماردهر و،فاخرهر باألرداد وا باء بغ  الن ر ومن صور الوالء المعهود عند ب

 . عن استقامتهر وسالم  ددنهر، وهذا مما ال شك  يه أن امسال  قد نهى عنه، وحذر منه أشد التحذدر
أنا  الن بن : انتست ررالن على عهد موسى،  قال أحدهما:" قال كما  ي الحددث، أن النبي 

أنا  الن بن  الن ابن امسال ،  موحى اهلل إلى موسى أن قل : قال!  من أن  ال أ  لك؟  الن، حتى عد ،سع 
أما أن  أدها المنتست إلى ،سع   ي النار  من  عاشرهر  ي النار، وأما أن  أدها المنتست : لهذدن المنتسبين

 [. 1 2"]إلى اهنين  ي التن   من  هالثهما  ي التن  
 . ال بد،  لينتست إلى امسال  وإلى من كان منتسباً إلى امسال  من كان منتسباً ومتفاخراً و 

 : ورحر اهلل القاول
 أبي اإلسالم ال أب لي سواه       إن افتخروا بقيس أو متيم

القبيل  أو الع ير  التي ،تعاهد  يما بينها على أن ،نصر الحق أدنما كان ولو كان  ي قبيل   :ـ تنبيه  
وإن كان صادرًا عن أبناء قبيلتها، وكذلك أن ،والي الم من وإن كان من غير قبيلتها، أخر ، وأن ،عادي الباتل 

و،عادي اللا ر ال الر وإن كان من أبناء قبيلتها، وأن دلون الحلر الذي ،رد إليه رميع النزاعات والخال ات 
 :  قوله ،عالى هذه قبيل  محمود والؤها محمود ن امها، وأبناؤها دندررون ،ح.. هو اللتاب والسن  

 ُِمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَْنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكر
ْ
ْوِِلَاُء َبْعٍض يََ

َ
 . 02:التوب   َوالُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤمَِناُت َبْعُضُهْم ع

                                                 
 . 1  2: رواه أحمد، والنساوي، والتبراني، صحيح التامع 1 2
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وهو من أكثر أنواو  :مـاكـان أو الحـا  للفلطـاس اال تمـى أسـرا  علـوال  والبـاد الـا ع  - 
، والتاع  للحاكر لذا،ه و ي معصي  اهلل  وصور،ه أن دعقد المرء الوالء.. أمصار المسلمين الوالء شيوعاً  ي 

 يلفي للي دنفذ األوامر كونها صادر  ..  ينفذ أوامره بغ  الن ر عن موا قتها أو معارضتها ل رو اهلل ،عالى 
 ! مهما كان  مضاهي  ل رو اهلل ،عالى.. عنه 

ْم إِنذُكْم  :تاع  شركي  باتل ، كما قال ،عالىوهذه التاع  ا ال شك ا أنها   ُِ َطْعتُُمو
َ
 ْن ع

 . 212:األنعا   لَُمَْشُِكونَ 
 [.   2"] من أمركر من الوال  بمعصي   ال ،تيعوه:" وقال 

،  إذا أمر بمعصي  اهلل  ال  تاع  امما  حق على المرء المسلر، ما لر دممر بمعصي  اهلل :" وقال 
  [.  2"]تاع  له 

" دع ، ود خرون الصال  عن مواقيتهاسيلي أموركر بعدي ررال دتفئون السن ، ودعملون بالب:" وقال   
،سملني دا ابن أ  عبد كيف ،فعل؟ ال تاع  :" دا رسول اهلل إن أدركتهر كيف أ عل؟ قال: قال عبد اهلل بن مسعود

 [.1 2"] لمن عصى اهلل
والونه ودنصرونه مبتاًل طالمًا كما دنصرونه محقًا عاداًل، مواال،ه  ي الحق والباتلف  ي.. ومن الصور  

 ! والرمز  الن.. وإنما للونه  الن ..  هر دوالونه لذا،ه، وليس لددنه، أو للحق الذي هو عليه
وإن كان كا رًا م ركاً، ومعادا  من دعادده وإن كان مسلمًا عداًل دستحق .. ومنها مواال  من دواليه  

وه الء  يهر شبه رند التتار، كما دقول ..  الوالء والبراء دعقدانه  ي ذات الحاكر وله .. المواال  ال رعي  
من قا،ل على دول  المغول ع موه و،ركوه وإن كان كا رًا عدوًا هلل ورسوله، وكل من خرو عن : عنهر ابن ،يميه

 . دول  المغول أو عليها استحلوا قتاله وإن كان من خيار المسلمين
تهر ال دحرمون دماء المسلمين وأموالهر إال أن دنهاهر عنها سلتانهر، أي ال دلتزمون وكذلك عام

 . ها -ا[ 3 2]،ركها، وإذا نهاهر عنها أو عن غيرها أتاعوه للونه سلتاناً ال بمترد الددن
رو وصفها عن وصف رند وريش دتد أنها ال دخ.. ومن دتممل حال التيوش العربي  المعاصر  

 ..!التتار
سيلون  ي آخر الزمان شرت  دغدون  ي غضت اهلل، :"  الء وأمثالهر دصدق قول النبي و ي ه

 [. 0 2"]ودروحون  ي سخط اهلل 
                                                 

2  
 .  1 1: سلسل  األحاددث الصحيح   

2  
 .   1/2:أخرره أحمد، وابن ماره، السلسل  الصحيح   

2 1
 . 011: ح السلسل  الصحي  

2 3
 .  10/  1:متموو الفتاو   

2 0
 . 333 : رواه التبراني، والحاكر، صحيح التامع  
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وذلك ألنهر وسيل  التاغوت وأدا،ه  ي طلر العباد وإرهابهر وإذاللهر، وأترهر على عبودد  التاغوت 
وراء كل ذل وقهر أصاب ودصيت األم   التندي العربي،" بستار"ومن دتممل واقع األم  المعاصر دتد أن .. 
 !وال حول وال قو  إال باهلل.. 

الوالء أوسع داور  هذا النوو من : ةـا يـا  لإل فـ تماس االـى أسـرا  علـوال  والبـاد الـا ع  -7 
 هو والء من مقتضاه .. من غيره، وهو أشمل ل راوح الناس على اختال  رنسيا،هر وأوتانهر وأددانهر 

فرق المرء بين اللا ر والم من، وال بين الفارر الفاسق وبين المسلر التقي، حيث أن التميع  ي أن ال د
وبغ  الن ر عن الددن والمعتقد أو .. ن ره دستحقون المواال  النتسابهر إلى األصل الب ري امنساني 

 !أي اعتبار آخر
ق عند أدعياوه بين سيد الخلق محمد معلو  من الددن بالضرور  بتالنه و ساده، إذ ال  ر " والء"وهذا  
  وبين رأس اللفر أبي رهلف حيث كالهما دنتسبان إلى األصل الب ري امنساني، وبالتالي  لالهما

وهذا قول ال دقول به إال كل كا ر مارق ال دبالي على .. والنصر  .. دستحقان نفس القدر من الحت والمواال  
 . أي ددن دموت

أن أدعياءه د ركون امنساني  مع اهلل ،عالى  ي كل شيء دقومون بهف  إذا " الءالو "ومن مزالق هذا   
أحدهر أراد أن دقو  بمي عمل من األعمال الخيرد ،  هو دقو  بها  ي سبيل امنساني ف  لو ضحى ب يء من 

دُقتل  ي سبيل ولو قُتل  هو .. ولو قا،ل  هو دقا،ل  ي سبيل امنساني  .. ماله  هو دضحي  ي سبيل امنساني  
 امنساني  ا عند امنسانيين ا إله .. وهلذا كل شيء دقو  به  هو  ي سبيل امنساني  المزعوم  .. امنساني  

 !! دعقدون  يه الوالء والبراء.. دعبد من دون اهلل ،عالى 

: ةـلاتيـة أو الـاديـص المـالـة والمصـاس المنفعـى أسـرا  علـوال  والبـاد الـا ع  -8 
ليس له دعا  ومن ردن، إال أنه  ي واقع الحال الملموس والم اَهد نتد  " الوالء والبراء"غر أن هذا النوو من ر 

كثيرًا من الناس ا بل والدول ا دعقدون والءهر وبراءهر على أساسه،  إذا ،حقق  المنفع  والمصلح  المادد  
نفع  والمصلح  المادد  انعدم  المواال ، ،حقق  المواال  والمداهن  وحصل  الموا ق ، وإذا انعدم  الم

 ! وذلك بغ  الن ر عن التر  الموالى هل دستحق المواال  ال رعي  أ  أنه ال دستحقها
 تراه ال دُبالي أن دُقتل  ي سبيل ..  هو ،ار  ددور مع الدرهر والددنا ا وأدنما دتده ا حيثما ددور 

 ! ليهمقابل را،ت  هيد من المال دُرمى  إ.. التاغوت 
وإلى درر  .. و،راه دُعتي المواال  والتاع  ..  حيثما دتدها ،تده .. و،ار  ددور مع شهوا،ه ونزوا،ه 

 ! التذلل
ونقودي وإن أد  ذلك إلى انتهاك مصالح .. وشهوا،ي .. ومصلحتي ..  ال دعر  منتقاً إال منتق أنا 

 ..!العباد والبالد 
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لَْم نَُكْن  :عالى عنهروه الء  يهر شبه  بالمنا قين كما قال ،
َ
ِ قَالُوا أ ٌْ ِمَن اهللذ فَإِْن ََكَن ََُكْم َفتْ
 ُ لَْم نَْستَْحوِذْ َعلَيُْكْم َوَنْمنَْعُكْم ِمَن الُْمْؤِمنَِ  فَاهللذ

َ
 َُيُْكُم َمَعُكْم  ْن ََكَن لِلََْكفِرَِْن نَِصيٌب قَالُوا أ

ُ لِلََْكفِرَِْن لََعَ الُْمْؤِمنِ َ بَْْنَُكْم يَوَْم اَْقِيَاَمةِ َوََْن ََيْعَ   المهر بالنسب  لهر أن دحصلوا . 2 2:النساء َ  اهللذ
على الغناور والمال، وحتى ال دفو،هر ذلك،  هر مذبذبين بين التر ين ال إلى الم منين رمل ، وال إلى اللفار 

 :يود ، كما قال ،عالى عنهررمل ، وللن ،ار  هنا و،ار  هناك بحست ما ،قتضيه المصلح  المادد  الدن
 ًفَلَْن ََتَِد ََلُ َسيِيال ُ َُِؤالءِ َوَمْن يُْضلِِ  اهللذ َُِؤالءِ َوال إََِل   .   2:النساء ُمَذبَْذبَِ  َبْ َ ذَلَِك ال إََِل 

 ..!  إنه دحصل كذلك على مستو  الدول والتماعات .. وهذا كما دحصل على مستو  األ راد 
والمواقف .. والمبادم الللي  .. تماعات التي نراها ،تخلى عن الثواب  العام   لر هي الدول وال

ومقابل حفن  من الدوالرات ،ُرمى إليهر من قبل قو  اللفر .. مقابل مصالح موهوم  .. العقدد  األساسي  
ل  على ذلك وما أكثر األمث.. أو مقابل وعود ،تضمن ،ثبي  الحاكر على عرشه وملله .. والتغيان العالميين 

 !! لو أردنا التوسع واالستدالل؟
أن دوا قهر  ي ال اهر مع : و ي هذا دقول ال يخ محمد بن عبد الوهاب  ي موا ق  الم ركين 

مخالفته لهر  ي الباتن، وهو ليس  ي سلتانهر، وإنما حمله على ذلك إما تمع  ي رواس  أو مال أو م ح  
وال ،نفعه كراهته لهر  ي  دلون مر،داً ل،  إنه  ي هذه الحال بوتن أو عيال، أو خو  مما دحدث  ي الما

َ ال َيْهِدي اََْقوَْم  :الباتن، وهو ممن قال لهر  يهر نذ اهللذ
َ
نَْيا لََعَ اْْلِخَرةِ َوع َياةَ اِلُّ ُهُم اْستََحبُّوا اِْلَ نذ

َ
ذَلَِك بَِب

 .  ها -ا  [2   ]اَََْكفِرِْنَ 

 :ي اهلل وهللـس فـراء ليـل والء وبـن كـورة مـة املنصـائفـراء الطــ ب 

كما ،قد   إن التاوف  ال اهر  المنصور  بردئ  من كل والء وبراء ال دُعقد  ي اهلل وهلل، وهذه صف  ال م    
ِ  :لهر، وهي من أخ  خصاوصهر وصفا،هر التي دعر ون بها، كما قال ،عالى ال ََتُِد قَوْماً يُْؤِمنُوَن بِاهللذ

ْو َعشِ َواِْلَوِْم 
َ
ْو إِْخَواَنُهْم ع

َ
ْم ع ُِ بْنَاَء

َ
ْو أ
َ
ْم ع ُِ َ َورَُسوََلُ َولَْو ََكنُوا آبَاَء وََئَِك اْْلِخرِ يَُوادُّوَن َمْن َحادذ اهللذ

ُ
رَيَتُهْم ع

ُْْدِخلُُهْم َجنذاٍت ََتْرِي ِمْن ََتْتَِها ْم بُِروٍح ِمنُْه َو ُِ يذَد
َ
نَْهاُر َخاِِلِيَن فِيَها رَِِضَ  َكتََب ِ  قُلُوبِِهُم اْْلِيَماَن َوأ

َ
اْْل

ُم الُْمْفلُِحونَ  ُِ  ِ ال إِنذ ِحزَْب اهللذ
َ
ِ ع وََئَِك ِحزُْب اهللذ

ُ
ُ َمنُْهْم َورَُضوا َمنُْه ع أما الذدن دوادون .  11:المتادل  اهللذ

التاهلي  التي  من حاد اهلل ورسوله للونه دنتمي إلى قومهر أو ع ير،هر أو حزبهر وغير ذلك من الوالءات
بم منين  ضاًل عن أن دلونوا من التاوف  المنصور   هر ليسوا .. ء إلى التين والماء ،ُعقد على أساس االنتما

 . ال اهر 

                                                 
2  

 . 3 1:متموع  التوحيد  
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ِيَن َمَعُه إِذْ قَالُوا ََِقْوِمِهْم إِنذا بُ  :وكذلك قوله ،عالى   ْسوَةٌ َحَسنٌَة ِ  إِبَْراِِيَم َواَّلذ
ُ
َرآُء قَْد ََكنَْ  ََُكْم ع

َِْضاُء  ِ َكَفْرنَا بُِكْم َوبََدا بَْْنَنَا َوبَْْنَُكُم اََْعَداَوةُ َواِْلَ ا َتْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اهللذ بَداً َحَّتذ تُْؤِمنُوا ِمنُْكْم َوِممذ
َ
أ

ِ وَْحَدَُ    وغيرها كثير من ا دات والنصوس التي ،دل على هذه الصف  الال م  للتاوف.  : الممتحن بِاهللذ
 . الناري  المنصور 

.. ودقلقهر ودحملهر على النقم  ..اعلر أنه ال شيء من امسال  دغيذ ملل اللفر والنفاق  :ـ تنبيه  
 ..! وعقيد  التهاد  ي سبيل اهلل .. كعقيد  الوالء والبراء التي راء بها امسال  

 !والتهاد  ي سبيل اهلل .. براء كما ُ،خيفهر عقيد  الوالء وال.. ال شيء ُدخيفهر من ددن المسلمين   
 هو إسال  مرضي عنه .. وعقيد  التهاد  ي سبيل اهلل . .  مدما إسال  دتخلى عن عقيد  الوالء والبراء  

 ! دملن التعادش معه وبلل سرور وسهول .. متحرر .. وهو إسال  متحضر .. من قبل ملل اللفر 
و،ستثني من .. والتهاد  ي سبيل اهلل .. ء والبراء  ي امسال  ،تخلى عن عقيد  الوال.. وأدما تاوف  أو رماع   

 هي رماع  ،ح ى بالقرب والقبول، .. والتهاد  ي سبيل اهلل .. ختابها ومنهارها عقيَد،ي الوالء والبراء 
 ..! والحردات .. وبلل العتادا واالمتيا ات 

ولك كامل الحق والحرد  .. ذلك  ال حرو عليك  ي شيء من . . أطهر من شعاور امسال  ما ، اء  
 ! والتهاد  ي سبيل اهلل.. للن إداك هر إداك أن ،تللر أو ،حيي  ي األم  عقيد،ي الوالء والبراء  ي امسال  .. 
وأن ،ُرخي .. وأن ،لبس العمام  امسالمي  .. لك كامل الحق  ي أن ،صلي على سفنهر الحربي    

هر على كامل االستعداد أن ُدحضروا لك التعا  المعد على التردق  و .. وأن ،صو  رمضان .. لحيتك لو شئ  
 ..!! و،تخلى عن عقيد  التهاد  ي سبيل اهلل .. للن ب رط أن ،عتيهر الوالء .. امسالمي  

عندما .. ال .. شردت  أن ال ،قول لهر .. أن ،صلي على سفنهر الحربي  .. لك كامل الحق والحرد    
و،هد  على ا منين منهر .. العابر  للقارات لتقتل شيوا ونساء وأتفال المسلمين ،تلق سفنهر الصواردخ 

 !! منا لهر
شردت  أن ال .. والمغلف بعبار  ذبح حالل .. دقدمون لك التعا  المذبوا على التردق  امسالمي    

 !! عندما دذبحون أخاك المسلر.. ال .. ،قول لهر 
امسال  الذي دتخلى عن عقيد،ي : دعنون به.. األمردلي .. لمعتدل ا.. المتفتح .. امسال  المتحضر   

 !! والتهاد  ي سبيل اهلل.. الوالء والبراء 
 ..!والتهاد  ي سبيل اهلل ال دملن أن دسمعوه .. دسمعون منك كل شيء إال حددث الوالء والبراء   
ى آخر مفردات الناقمين على والتتر  ا إل.. وامرهاب .. والتعصت .. دلفي للي ُ،رمى بالت دد   

 !!  وعقيد  التهاد  ي سبيل اهلل .. امسال  ا أن ُ، هر أو ،تللر عن عقيد  الوالء والبراء  ي امسال  



  التي يجُب أْن ُتكثَِّر سواَدهاِصَفُة الطاِئَفِة المنُصورِة 
 

 

 

68 

من قبل .. والت وده التي ،عرغ لها امسال  عبر ،اردخه كله .. لو ،ممل  حمالت الليد والتحردف   
ن ،عرغ لتلك الحمالت البغيض  كما ،عرض  له عقيد  الوالء لن ،تد شيئًا من الدد.. ملل اللفر والنفاق 
 !! ؟..وعقيد  التهاد  ي سبيل اهلل .. والبراء  ي امسال  

دستهد ون .. عندما دتللمون عن ضرور  ،عددل ومراقب  مناهج الدراس  التي ،ُدرس ألبناء المسلمين   
لتبقى .. وكل ما له صل  بها،ين العقيد،ين .. اهلل والتهاد  ي سبيل .. بذلك ،حدددًا عقيد،ي الوالء والبراء 

 ! وال والء وال براء .. األم  بال عقيد  
ما هي  ي حقيقتها إال نقم  على عقيد  الوالء والبراء ! ..  عموا.. هذه النقم  المعلن  على امرهاب   

 ! وعقيد  التهاد  ي سبيل اهلل.. 
وال .. إما أن ،لونوا معنا أو ،لونوا علينا .. لسان كبيرهر وعلى .. لذلك ،راهر ُدصرحون بلل وقاح    

وأن  المستهد  من حربنا هذه التي نخوضها ضد ..  من  إرهابي .. وإذا لر ،لن معنا .. دورد خيار وسط 
 ..!  امرهاب 

يل اهلل والتهاد  ي سب.. عقيَد،ي الوالء والبراء .. لماذا دنقمون من ددننا وعقيد،نا .. لماذا كل ذلك   
 !! ؟..ونعادي من ن اء و ق ما ،مليه علينا عقيد،نا السمحاء .. وكمنه ليس من حقنا أن نوالي من ن اء .. 
انتصارًا ألهواوهر .. وُدتي وا التيوش والعساكر .. لماذا من حق التميع أن ُدتاهدوا ودُقا،لوا   

من أرل حماد  حقوقنا وهوابتنا وحرما،نا وليس من حقنا كمسلمين التهاد والقتال .. وأتماعهر ومختتا،هر 
 ! ؟..واللليات العام  التي راء من أرلها ددننا الحنيف .. 
بينما نحن .. وواربًا .. و ي سبيل ال يتان ا دُعد حقًا و،حضرًا .. لماذا قتال غيرنا ا و ي الباتل   

وإرهابًا دتت أن دُتارد .. نلراء مترد التفلير بالتهاد للذود عن الحقوق والحرمات المغتصب  دُعد رردم  
 ! ؟..وُدحارب 

 !؟..لماذا كل ذلك  
..  يسهل عليهر غزو البالد والعباد .. ودموت  ي األم  رها  المناع  .. لتضعف المقاوم  : أقول  

 ..! وقبل ذلك غزو العقول والمبادم واأل لار 
 ..! ون منغصات أو أدنى اعتراضات من د.. ليسهل عليهر التعادش بمماٍن مع الحق المعتد  عليه   
 ..!!  وهر دُمارسون عملي  الهد  والتخردت  ي حق البالد والعباد .. ال .. حتى ال دُقال لهر   
ودهدمون آخر حصٍن .. وهر دذبحون  ي األم  عقيد،ها، وأخالقها، وقيمها .. ال .. حتى ال دُقال لهر   

 !من حصونها
لتصت  ي بنوكهر .. هر دُمارسون عملي  النهت والسلت لخيرات األم  و .. ال .. حتى ال دُقال لهر   

 ! وريوبهر
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عن ساح  ال عور .. وعقيد  التهاد  ي سبيل اهلل .. وألن ،غييت عقيد  الوالء والبراء  ي امسال    
.. وا،هر دضمن لهر العيش مع أموات ال حراك لهر إال  يما ُد بع غراوزهر وشه.. وواقع الحيا  .. واالعتقاد 

 ! كاألنعا  بل أضل
و لر  .. المعتددن المحتلين للبالد والعباد .. وهل  لر  عملي  السال  مع لصوس الصهادن  اليهود   

إال بعد .. نال  شيئًا من القبول عند األم  .. والرضى بالُفتات اليسير مما اغُتصت .. التعادش معهر بممان 
 ! بل واالعتقاد؟.. من ساح  ال عور والوردان .. تهاد  ي سبيل اهلل وال.. ،غييت عقيَد،ي الوالء والبراء 

إال و،تده من ره  التخلي عن عقيد  .. ،تد ما من خرق أصاب وُدصيت األم  .. ،مّمل التاردخ كله   
 ..! والتهاد  ي سبيل اهلل .. الوالء والبراء 

ذناب البقر، ورضيتر بالزرو، و،ركتر إذا ،بادعتر بالعين ، وأخذ،ر أ:" إذ دقول صدق رسول اهلل   
 "!  التهاد سلط اهلل عليلر ُذاًل ال دنزعه حتى ،ررعوا إلى ددنلر

 إنه دلون حينئٍذ ذل مركت دعلو .. ،رك عقيد  الوالء والبراء ..  ليف إذا ضموا إلى ،رك التهاد   
 !بل قل هو اللفر والمروق من الددن والعياذ باهلل.. بعضه بعضا 

الذدن درددون أن دعي وا امسال  بعيدًا عن عقيد  الوالء والبراء كما راء بها ..  الء الواهمين وإلى ه  
هر دحسبون .. ودتحملوا شيئًا من ،بعا،ه .. ومن دون أن دعي وا عقيد  التهاد  ي سبيل اهلل .. امسال  

أنتر لستر : ذردن وناصحيننقول لهر وبلل وضوا م فقين ومح.. أنفسهر على شيء أو أنهر ُدحسنون صنعًا 
 ! وانتسبتر لبالد المسلمين.. وبمسماء إسالمي  .. وإن ،سميتر  وراً بالمسلمين .. على شيء 

 !  ؟.. بَر ،دخلون التن  .. وال رهاد  ي سبيل اهلل .. ال والء وال براء   
 ! والتو يق واسملوا اهلل ،عالى الهداد  .. واقرأوا كتاب اهلل من رددد .. رارعوا ددنلر   
لذلك نتد ملل اللفر والزندق  والنفاق قد حرصوا ا وال دزالون ا راهددن على استبدال عقيد  الوالء   

والبراء  ي امسال  بوالءات راهلي  نتن  ما انزل اهلل بها من سلتان، ال ،زدد المسلمين إال  رق  وضعفًا ووهناً 
 !وعن عقيد  الوالء والبراء كما راء بها امسال .. نهر على وهن ا قد ،قد  ذكر بعضها ا  لتصر هر عن دد

وهر ال دتورعون ا  ي سبيل ذلك ا أن .. وقد نتحوا ا ولألسف ا إلى حدٍّ كبير  ي ،حقيق مهمتهر هذه 
.. ت وامغواء ومن لر دمت معهر بالترغي.. دسللوا كل مسلك وتردق مملن من أرل ،حقيق هد هر هذا 

 [!     2]وال دنتو إال من نتاه اهلل وهبته.. تردق الترهيت والتهددد  به عنراءوا .. وال راء 
                                                 

2  
علماً أن ملل اللفر كلها وبخاصا  مانهر اليهاود والنصاار ، دعقادون الاوالء والباراء علاى أسااس ددناي تااوفي وإن ، ااهروا   

 هاار بوضااوا  ااي كاال موقااف دتخااذه الغاارب الصااليبي ،تاااه أي قضااي  ،خاا  بخااال  ذلااك،  ااإن الحقااد الصااليبي اليهااودي د
وما رر  من قبل  ي البوسن  .. المسلمين  ي العالر، ومن دتممل ما رر  ودتر  على الساح  من أحداث ددرك حقيق  ذلك 

ضاااتهد  يهاااا وغيرهاااا مااان البلااادان التاااي د.. والهرساااك، ودتاااري الياااو   اااي  لساااتين، و اااي أ غانساااتان، وال ي اااان، وك ااامير 
كل ذلك شاهد صادق ددل على مد  النزع  الددني  الحاقد  عند .. وما أكثرها لو أردنا امحصاء واالستقصاء .. المسلمون 
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 اهلل اهلل دا إخواني ،مسلوا بمصل :" وهلل در ال يخ محمد بن عبد الوهاب ا رحمه اهلل ا إذ دقول 
هر ددنلر، وأوله وآخره وأسه ورأسه، شهاد  أن ال إله إال اهلل، واعر وا معناها، وأحبوها وأحبوا أهلها وارعلو 

وابغضوا من أحبهر أو رادل عنهر أو لر إخوانلر ولو كانوا بعيددن، واكفروا بالتواغي  وعادوهر وابغضوهر، 
ما كلفني اهلل بهر،  قد كذب هذا على اهلل وا تر ،  قد كلفه اهلل بهر : ما علي منهر، أو قال: دلفرهر أو قال

،  اهلل اهلل، ،مسلوا بذلك لعللر ،لقون وأوالدهر منهر ولو كانوا إخوانهر وا ترغ عليه اللفر بهر والبراء 
 [. 0 2"]ربلر ال ، ركون به شيئاً، اللهر ،و نا مسلمين، وألحقنا بالصالحين 

 :ـراءوالء والبـي الـه اهلل ـ فـب ـ رمحـيد قطـارة لسـات خمتــ كلم

وننتقل إلى الصف  . .قبل أن نختر الحددث عن صف  الوالء والبراء كما ،تحلى بها التاوف  المنصور   
إنه ال :" حيث دقول.. آهرنا أن نخط هذه الللمات المختار  من ال الل لسيد قتت رحمه اهلل .. التي ،ليها 

دتتمع  ي قلٍت واحد حقيق  امدمان باهلل ومواال  أعداوه الذدن دُدعون إلى كتاب اهلل ليحلر بينهر  يتولون 
ددد، وهذا التقردر الحاسر بخروو المسلر من إسالمه إذا هو والى ومن هر راء هذا التحذدر ال .. ودُعرضون 

ال من ال در،ضي أن دحلر كتاب اهلل  ي الحيا ، سواء كان  المواال  بمود  القلت، أو بنصره، أو باستنصاره 
 ِ ْوِِلَاَء مِْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِ  َوَمْن َيْفَعْ  ذَل

َ
ءٍ َيتذِخِذ الُْمْؤِمنُوَن اَََْكفِرَِْن ع ِ ِ  ََشْ آل  َك فَلََْْس مَِن اهللذ

 .  1:عمران
هلذا، ليس من اهلل  ي شيء ال  ي صل  وال نسب  وال ددن وال عقيد ، وال رابت  وال والد ،  هو بعيد   

 ..! عن اهلل، منقتع الصل  ،مامًا 
رًا ومنهتًا وعماًل، التاهلي  ،صو اعي  وشعوره باالنعزال التا  عان وأول ختو   ي التردق هي ،ميذ الد 

االنعزال الذي ال دسمح بااللتقاء  ي منتصف التردق، واالنفصال الذي دستحيل معه التعاون إال إذا انتقل أهل 
 . التاهلي  من راهليتهر بلليتهر إلى امسال 

ال ،رقيع وال أنصا  حلول، وال التقاء  ي منتصف التردق، مهما ،زد  التاهلي  بزي امسال  أو  
 . هذا العنوان ادع 

و،ميز هذه الصور   ي شعور الداعي  هو حتر األساس، شعوره بمنه شيء آخر غير ه الء، لهر ددنهر  
وله ددنه، لهر تردقهر وله تردق، ال دملك أن ُدسادرهر ختو  واحد   ي تردقهر، ووطيفته أن دسيرهر  ي 

                                                                                                                                                             

َوال دَاَزالُااوَن  :وهاار كمااا قااال ،عااال فيهر.. والتااي دنتلقااون ماان خاللهااا  ااي محاااربتهر لإلسااال  والمساالمين .. اليهااود والنصااار  
َود  َكِثير  ِمْن َأْهِل اْلِلَتاِب َلْو دَاُردُّوَنُلْر ِمْن بَاْعِد ِإدَماِنُلْر ُكف اراً  :وقال ،عالى. ى دَاُردُّوُكْر َعْن ِددِنُلْر ِإِن اْسَتتَاُعوادُاَقا،ُِلوَنُلْر َحت  

َضاى َعْناَك اْليَاُهاوُد َوال الن َصااَر  َحت اى ،َات بِاَع ِمل اتَاُهْر َولَاْن ،َارْ  :وقال ،عالى. َحَسدًا ِمْن ِعْنِد أَنْاُفِسِهْر ِمْن بَاْعِد َما ،َابَاي َن َلُهُر اْلَحقّ 
 . تهلك.. أن ، ،ى من ره  ددنك وأن  ،علر أو ال ،علر .. دا مسلر ..  الحذر الحذر دا عبد اهلل  ! 

2 0
 . 222متموع  التوحيد س   
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 هي البراء  اللامل  والمفاصل  التام  والحسر  تردقه هو بال مداهن  وال نزول عن قليل من ددنه أو كثير، وإال
 .  ََُكْم دِينُُكْم َوَِّلَ دِينِ  ..الصردح 

إن المسلر متالت بالسماح  مع أهل اللتاب، وللنه منهي عن الوالء لهر بمعنى التناصر والتحالف  
لله للتملين للددن أما  وسذار  أد  سذار  وغفل  أد  غفل  أن ن ن أن لنا وإداهر تردقًا واحدًا نس.. معهر 

 ..!اللفار والملحددن إذا كان  المعرك  مع المسلمين 
 ليس هناك ربه  ،ددّن دقف معها امسال   ي وره املحاد، هناك ددن هو امسال ، وهناك ال ددنف  

على هو غير امسال ، هر دلون هذا الالددن عقيد  أصلها سماوي وللنها محر   أو عقيد  أصلها وهني باقي  
وللنها ،ختلف كلها مع امسال ، وال حلف بينها .. وهنيتها، أو إلحاد دنلر األددان، ،ختلف  يما بينها كلها 

 ..!وبين امسال  وال والء 
إن امسال  دللف المسلر أن دقير عالقا،ه بالناس رميعًا على أساس العقيد ف  الوالء والعداء ال  

ى السواء إال  ي العقيد ، ومن هر ال دملن أن دقو  الوالء وهو دلونان  ي ،صور المسلر و ي حركته عل
التناصر بين المسلر وغير المسلرف إذ أنهما ال دملن أن دتناصرا  ي متال العقيد ، وال حتى أما  املحاد 
مثاًل ا كما دتصور بع  السذو منا وبع  من ال دقرأون القرآن ا وكيف دتناصران وليس بينهما أساس م ترك 

 ! ؟..اصران عليه دتن
 الذدن دحملون راد  هذه العقيد  ال دلونون م منين بها أصااًل، وال دلونون  ي ذوا،هر شيئًا وال  

دحققون  ي واقع األرغ أمرًا ما لر ،تر  ي نفوسهر المفاصل  اللامل  بينهر وبين ساور المعسلرات التي ال 
 ..! ،ر ع رادتهر 

  للمسلر  ي المعرك  التي دخوضها بعقيد،ه ولين   ،لك المفاصل  لقد نزل القرآن ليبث الوعد الال   
اللامل  بينه وبين كل من ال دنتمي إلى التماع  المسلم  وال دقف ،ح  رادتها، المفاصل  التي ال ،نهي 
السماح  الخلقي ،  هذه صف  المسلر داوماً، وللنها ،نهي الوالء الذي ال دلون  ي قلت المسلر إال إلى اهلل 

 . الوعي والمفاصل  اللذان ال بد منهما للمسلر  ي كل أرغ و ي كل ريل.. رسوله والذدن آمنوا و 
 هذا مفرق التردق وما دملن أن دتميع حس المسلر  ي المفاصل  اللامل  بينه وبين كل من دنهج غير  

ن دعمل عماًل ذا قيم  منهج امسال ، وبينه وبين كل من ال در ع راد  امسال ، هر دلون  ي وسعه بعد ذلك أ
 ي الحرك  امسالمي  الضخم  التي ،ستهد  أول ما ،ستهد  إقام  ن ا  واقعي  ي األرغ  ردد، دختلف عن  

 .. كل األن م  األخر  
راد  الحق وراد  : وإلى رادتين اهنتين. حزب اهلل وحزب ال يتان: و،نقسر الب رد  إلى حزبين اهنين 

من حزب اهلل  هو واقف ،ح  راد  الحق، وإما أن دلون من حزب ال يتان  هو  إما أن دلون الفرد . الباتل
واقف ،ح  راد  الباتل، وهما صنفان متميزان ال دختلتان وال دتميعان، وال نست وال صهر، وال أهل وال 

 ..! قراب ، وال وتن وال رنس وال عصبي  وال قومي  إنما هي العقيد  والعقيد  وحدها 
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لم من أن دتعل ناسًا هر دونه  ي الحقيق  والمنهج موضع هق  واست ار ، ومر  بعد ا ودنهى اهلل  
مر  ،صفعنا التتارب المر  وللننا ال نفيق، ومر  بعد مر  نل ف عن المليد  والم امر  ،لبس أ داء مختلف  

هر صدورنا، ونتخذ ومع ذلك نعود  نفتح ل.. وللننا ال نعتبر، ومر  بعد مر  ،نفل  ألسنتهر  تنر عن أحقادهر 
و،بل  بنا المتامل  أو ،بل  بنا الهزدم  الروحي  أن نتاملهر  ي عقيد،نا، .. منهر ر قاء  ي الحيا  والتردق 

 نتحاشى ذكرها، و ي منهج حيا،نا  ال نقيمه على أساس امسال ، و ي ،زودر ،اردخنا وتمس معالمه كي نتقي 
 ..!ألعداء المتربصين  يه ذكر أي صدا  كان بين أسال نا وه الء ا

ومن هر دحل علينا رزاء المخالفين عن أمر اهلل ومن هنا نُذل ونضعف ونستخذ ، ومن هنا نلقى  
العن  الذي دوده أعداؤنا لنا، وهاهو ذا كتاب اهلل دعلمنا كما علر التماع  المسلم  األولى، كي ننفي كيدهر 

ِيَن آَمنُوا ال َتتذِخُذوا بَِطانًَة مِْن ُدونُِكْم ال  يَا وند ع أذاهر، وننتو من ال ر الذي ،لنه صدورهر َها اَّلذ يُّ
َ
أ

ْكَُبُ قَ 
َ
ْم ع ُِ فَْواِِهِْم َوَما َُتِِْف ُصُدوُر

َ
َِْضاُء ِمْن ع لُونَُكْم َخبَااًل َودُّوا َما َعنِتُّْم قَْد بََدِت اِْلَ

ْ
ْد بَْذنذا يََب

 .  22:عمرانآل ََُكُم اْْلياِت إِْن ُكنْتُْم َتْعقِلُوَن 
ُِْذيَق  :إنه ال نتا  للعصب  المسلم   ي كل أرغ من أن دقع عليها العذاب  ْو يَلْيَِسُكْم ِشيًَعا َو

َ
ع

َس َبْعٍض 
ْ
إال بمن ،نفصل هذه العصب  عقيددًا وشعورداً، ومنهج حيا  عن أهل التاهلي  من ..   َبْعَضُكْم بََ

 ..! بها قومها حتى دمذن اهلل بقيا  دار إسال  ،عتصر 
وهو أن ، ل شيع  من :  إذا لر ،فاصل هذه المفاصل  ولر ،تميز هذا التميز، حق عليها وعيد اهلل هذا  

ال يع  ي المتتمع، شيع  ،تلبس بغيرها من ال يع، وال ،تبين نفسها، وال دتبينها الناس ممن حولها، وعندوٍذ 
 .  الموعوددصيبها ذلك العذاب المقير المددد دون أن ددركها  تح اهلل

إن موقف التميز والمفاصل  قد دللف العصب  المسلم  ،ضحيات وم قات، غير أن هذه التضحيات  
والم قات لن ،لون أشد وال أكبر من ا ال  والعذاب الذي دصيبها نتيت  التباس موقفها وعد  ،ميزها، 

 ..! ونتيت  اند اعها و،ميعها  ي قومها والمتتمع التاهلي من حولها 
س لّلون والتنس، واللغ  والوتن، وساور هذه المعاني من حساب  ي ميزان اهلل، إنما هنالك ميزان لي 

تَْقاُكمْ  :واحد ،تحدد به القير، ودُعر  به  ضل الناس
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللذ

َ
واللردر حقًا هو   إِنذ ع

َ َعلِيٌم َخبرِيٌ  :اللردر عند اهلل، وهو دزنلر عن علٍر وعن خبر  بالقير والموا دن  . إِنذ اهللذ
وهلذا ،سقط رميع الفوارق، و،سقط رميع القير، ودر،فع ميزان واحد بقيم  واحد ، وإلى هذا  

 . الميزان دتحاكر الب ر، وإلى هذه القيم  دررع اختال  الب ر  ي الميزان
ر التي دتلالت عليها وهلذا ،توار  رميع أسباب النزاو والخصومات  ي األرغ، و،رخ  رميع القي 

ألوهي  اهلل للتميع، وخلقهر من أصل واحد، كما در،فع : الناس، ود هر سبت ضخر واضح لأللف  والتعاون
لواء التقو   ي طل اهلل، وهذا هو اللواء الذي ر عه امسال  لينقذ : لواء واحد دتسابق التميع ليقفوا ،حته
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ألرغ، والعصبي  للقبيل ، والعصبي  للبي ، وكلها من التاهلي  الب رد  من عقابيل العصبي  للتنس، والعصبي  ل
 . ها -ا" وإليها، ،تزدا شتى األ داء، و،تسمى ب تى األسماء، وكلها راهلي  عارد  عن امسال  

  .ةـوليـالشم: الصفة الرابعة -4 
ياً من دون ،فردط نعني بهذه الصف  أن التاوف  المنصور  من صفا،هر أنهر دمخذون امسال  أخذاً شمول  

 ي رانت من روانبه، أو اهتما  بتانت دون آخر، مع مراعا،هر لفقه األولودات والموا نات، وما دنبغي أن 
دُقد  أو د خر بحست ما ،قتضيه المصالح ال رعي ، و،قددر األهر على المهر عند ،زاحر المها   ي وق  

 .واحد، من دون استهان  بالمهر أو ،فردط به
رماع  دقو  منهارهر، ودتركز ن اتهر على عنصر الدعو  والتبلي ، أو الوعذ وامرشاد   هر ليسوا

 ..! قط 
 ..! وهر ليسوا رماع  دقو  منهارهر و،تركز اهتماما،هر على التهاد وحست  

.. وهر كذلك ليسوا رماع  دقو  منهارهر على تلت العلر والفقه من دون االكتراث ببقي  روانت الددن 
 ! راث بالتوانت العملي  لهذا الددنأو االكت

وهر كذلك ليسوا رماع  دقو  منهارهر على امكثار من العبادات والذكر، واالهتما  بتهذدت النفوس 
 ..! و،ربيتها وحست 

وهر كذلك ليسوا رماع  دقو  رل منهارهر ون اتهر على االهتما  بالواقع وش ون السياس ، من غلين 
 ..!األخر   بذلك عن بقي  روانت الددن

 هر ال دُعر ون براد  أو عالم  دون أخر ف وإنما هر رماع  ،تتمع  يهر رميع عناصر الخير ومعانيه، من 
 . و،مامه وكماله.. ولو ن رت إليهر ،ر   يهر امسال  ب موليته .. دون ،تزو  للددن أو  صل بعضه عن بع  

لي  على أحسن وره، وعلى أساس من العلر  هر من ره  دعا  إلى الحق، دقومون بمهم  الدعو  والتب
 ..والفقه، والحلم  والموع   الحسن  

 ..اهلل ال دخ ون  ي اهلل لوم  الورومن ره  دممرون بالمعرو  ودنهون عن المنلر، ودتاهدون  ي سبيل 
وهر مع ذلك .. ومن ره  ،راهر حردصين على تلت العلر والفقهف  هر إما علماء أو تالب علر   

 يعر ون سبيل .. بواقع وش ون أمتهر، وما دحاك ضدها من م امرات ،ستهد  امسال  والمسلمين  دهتمون
 ! أكثر من المترمين ذا،هر.. المترمين ومذاهبهر الهدام  

ُ  اْْلياِت َوَِعَْسعَبَِ  َسيِيُ  الُْمْجرِِم َ  :كما قال ،عالى    من غادات . 11:األنعا   َوَكَذلَِك ُنَفِصِ
 . ليتر اعتزاله وارتنابه والحذر منه.. ا دات أن دستبين سبيل المترمين  ،فصيل

وهر بعد ذلك ال دفو،هر أن دهتموا بالتانت التربوي ألنفسهر ولغيرهر، بالوساول الم روع  الثابت   ي 
 ..!اللتاب والسن ف  هر رهبان  ي الليل  رسان  ي النهار 
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احد متلامل متماسك، من دون ،فردق أو  صل  يما وهذه خصال رميعها ،صت  ي منهاو عملي و   
 .  تراهر د دون كل عباد   ي وقتها وملانها المناسبين.. بينها، أو ،قليل ل يء من أهميتها 

رميع ما آ،اكر به من عند ربه، وليس بعضه دون   َوَما آتَاُكُم الرذُسوُل فَُخُذوَُ  :قال ،عالى 
 . أي رميع ما نهاكر عنه. 0: الح ر انْتَُهواَوَما َنَهاُكْم َمنُْه فَ  بع ، 
"  كان ُخُلقه القرآن:" ، قال ولما ُسئل  أ  الم منين عاو   رضي اهلل عنها عن أخالق النبي  

أو التوب  أو األنفال من  ولر ،قل كان خلقه سور  البقر .. بتميع ،عاليمه وأوامره ونواهيه .. القرآن كله 
 ..! القرآن

ْسَوةٌ  :أسو  حسن ، كما قال ،عالى لهر  ي رسول اهلل والم منون   
ُ
ِ ع َََقْد ََكَن ََُكْم ِ  رَُسوِل اهللذ

َ َكثرِياً  َ َواِْلَوَْم اْْلِخَر َوذََكَر اهللذ  ي   هر دتمسون بالنبي . 12:األحزاب  َحَسَنٌة لَِمْن ََكَن يَرُْجو اهللذ
و،راهر  ي رميع أقوالهر .. ، والسياسي ، واالقتصادد ، والتهادد  رميع روانت حيا،هر التعبدد ، واالرتماعي 

 هر أهل ا،باو ال .. ا قدر المستتاو ا ليقتدوا بها ودلتزموها  وأ عالهر و،قلبا،هر وأحوالهر دتوخون سن  النبي 
 . ابتداو

ِيَن آَمُنوا بِهِ وََعزذ   :وه الء هر الذدن أهنى اهلل ،عالى عليهر بقوله   َبُعوا الُّوَر فَاَّلذ وَُ َواتذ ُروَُ َونَََصُ
ُم الُْمْفلُِحونَ  ُِ وََئَِك 

ُ
نْزَِل َمَعُه ع

ُ
ِي أ  . 210: األعرا اَّلذ

ُ َعلَيْهِْم مَِن الذيِِيَِ  : وقال ،عالى نَْعَم اهللذ
َ
ِيَن أ وََئَِك َمَع اَّلذ

ُ
َ َوالرذُسوَل فََ َوَمْن يُِطِع اهللذ

يقَِ  َوالشُّ  ِدِ وََئَِك رَفِيقاً َوالِصِ
ُ
اِِلَِ  وََحُسَن ع  . 3:النساءَهَداءِ َوالصذ

ُ  :وقال ،عالى َ فَاتذبُِعوِِن ُُيْبِبُْكُم اهللذ  . 2 :آل عمرانقُْ  إِْن ُكنْتُْم َُتِبُّوَن اهللذ
أما الذدن دبّعضون الددنف  ي منون ببع  اللتاب ودلفرون ببع ، أو دلتزمون ببع  الددن ودتركون   

 :بعضه ا خر ا كالعلمانيين الذدن دفصلون الددن عن الدول  وش ون الحيا  ا أولئك دصدق  يهر قوله ،عالى
 ََْفتُْؤِمنُوَن بَِبْعِض اَِْكتَاِب َوتَْكُفُروَن بَِبْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن َيْفَعُ  ذَلَِك ِمنُْكْم إاِلذ ِخْزٌي ِ  اِل
َ
يَاةِ ع

نْيَا َوَْوَْم اَْقِيَ  ا َتْعَملُونَ اِلُّ َِافٍِ  َممذ ِ ُ ب َشِدِ اََْعَذاِب َوَما اهللذ
َ
 .  1 :البقر اَمةِ يَُردُّوَن إََِل ع

ْن َيتذِخُذوا َبْ َ ذَلَِك َسيِيالً   :وقوله ،عالى
َ
َُْقولُوَن نُْؤِمُن بِبَْعٍض َونَْكُفُر بَِبْعٍض َوُْرُِْدوَن ع  .َو

ُم اَََْكفُِروَن َحِقاً وَ  ُِ وََئَِك 
ُ
ْمتَْدنَا لِلََْكفِرَِْن َعَذاباً ُمهِيناً ع

َ
 . 212:  النساءع

ْغَرْْنَا  :وقوله ،عالى
َ
ا ذُِكُِروا بِهِ فََ َخْذنَا مِيثَاَقُهْم فَنَُسوا َحِظاً مِمذ

َ
ِيَن قَالُوا إِنذا نََصاَري ع َوِمَن اَّلذ

َِْضاَء إََِل يَوِْم اَْقَِياَمةِ   . 2:الماود  بَْْنَُهُم اََْعَداَوةَ َواِْلَ
ح ًا من الددن والتوحيد، ر إذا  علتر  عل النصار ،  نسيتر وهذا مثل ضرب للمسلمينف أي أنل

 ..!وعملتر ببع  الددن و،ركتر بعضه ا خر،  إنه سيصيبلر ما أصابهر من التفرق والتنا و والعداو  والبغضاء 
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إال بسبت أنهر نسوا ح ًا من وما أصاب المسلمين  ي هذا الزمان من خزي و رق  وهوان ما هو 
 ..! الددن والتوحيد،  عملوا ببع  الددن وأهملوا أو ،ركوا بعضه ا خر 

ببعض الديه دون البعض اآلخر، إلى [ 141]وغالبًا ما يعود ا شغا  المفلميه   

 : سببيه، هما

مفهو   صل ورود المدارس الفقهي  المعاصر  التي ،قو  ا بقصد أو غير قصد ا على ،لردس : أوالً   
الددن بعضه عن بع ، واالهتما  ببعضه دون بع ، مما دعلس ذلك سلبًا على  لر وسلوك وحيا  

 !   المسلمين، وبخاص  منهر تلب  العلر
 مثاًل هناك مدرس  ،هتر بتانت الدعو  والتبلي ، و،بال  بمهمي  هذا التانت، مما دحدوا بها إلى   

ذكِّر أ،باو هذه المدرس  بهذه التوانت المهمل ، سرعان ما دقللون لك وإذا ما .. إهمال بقي  روانت الددن 
 !من أهميتها وكمنها ليس  من الددن

و،بال   ي أهمي  هذا التانت ا و ي كثير من األحيان " التربي  الروحي  " وهناك مدرس  ،هتر بتانت 
  د نون أن الددن كله ددور حول بصور  خاتئ  ا على حساب بقي  روانت الددن، مما دتعل أ،باو هذه المدرس

 ..! هذا التانت،  يقعون  ي التفردط والتقصير ا عن عمد أو غير عمد ا ببقي  روانت الددن األخر  
وهناك مدرس  ،هتر بالدعو  إلى العلر واالن غال به ا ،حقيقًا و،خردتًا وحف ًا ا و،بال   ي ذلك، حتى  

عن معاد   واقع األم  وم اكلها وآالمها، مما دتعل أ،باو هذه  ،تدها ،قع  ي التر  العلمي الن ري المترد
 . المدرس  دقعون  ي المح ور الم ار إليهف وهو االهتما  ببع  الددن دون بع 

واالهتما  به، و،بال   ي ذلك مما دتعلها ،قع  ي " التهاد والقتال " وهناك مدرس  ،قو  على مبدأ  
 ..!ددن األخر  التي ،عتبر بحق من لوا   التهاد وشروط نتاحه وقبوله المح ور والتفردط  ي بقي  روانت ال

وهناك من ددنون حول العقيد  وأهميتها، وإذا ن رت ماذا دقصد من دندنته ودعو،ه، لورد،ه دقصد   
د ،وحيدًا دون ،وحيدف  هو إما دقصد ،وحيد الربوبي ،متتاهاًل ،وحيد اهلل  ي ألوهيته وأسماوه وصفا،ه، وإما دقص

،وحيد الربوبي  واأللوهي  معًا متتاهاًل ،وحيد اهلل ،عالى  ي أسماوه وصفا،ه مقلاًل من أهمي  هذا النوو من 
التوحيد، وإما أنه من غل ا بحلر التربي  وكثا   المناهج التي دعتلف على دراستها ا بتوحيد األسماء والصفات 

دن، عن ،وحيد العبودد  واأللوهي  مع ما دقتضي هذا والرد على المعارضين والمخالفين من القدامى والمعاصر 
 ..! النوو من اهتما  و،ركيز 

                                                 
والحيا ،  ه الء إذ دلفرون ببع  اللتاب دلفرون  ليس المراد بالمسلمين هنا العلمانيين الذدن دفصلون الددن عن الدول   2 2

 . ومثل ه الء ال شك  ي كفرهر، وخرورهر من الددن.. كفراً عقدداً وعن رحود، وكبر وعناد 
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وهو لو أراد أن دتللر عن ،وحيد األلوهي  والعبودد ، ،راه دقصد رانبًا دون روانتف  إما ،راه دقصد 
ل، متتاهاًل ،وحيد اهلل ،عالى  ي العبادات ال عاورد ، أورانت التنسك، أو رانت االستغاه  والدعاء والتوك

 ..! ي الحلر والت ردع، والتاع  واال،باو، والوالء والبراء ،وحيده 
وهو كذلك لو أراد أن دعري ال رك ودحذر منه، ،راه دتنت  ي ،عرد  شرك القبور والبدو وال عوذ ، 

ونعني به شرك  "القصور"بينما دتغاضى ا بحلر التربي  التي ،ربى عليها وتردق  التلقي التي ن م عليها ا عن شرك 
هذا إذا لر دلن هو ذا،ه واقعًا  ي هذا .. الحلر والت ردع، وشرك التاع  واال،باو، وشرك الوالء والبراء 

 ..!التانت من ال رك وهو دعلر أو ال دعلر 
وهذا كله ا كما ،قد  ا مغادر لمنهج التاوف  المنصور ، التي ،مخذ امسال  أخذًا شموليًا من دون إ راط  
 . دط  ي أي رانت من روانبهأو ،فر 

ودلمن .. وهو السبت الثاني الذي دحمل بع  الناس على االهتما  ببع  الددن دون بع  : هانياً   
 ي ،لبيس إبليس على كثير من المسلمين حيث دصر هر عن األهر بالمهر وعن الوارت إلى المندوب، وعن 

ه والوقو  عندها الزمن التودل، ولربما دقضي العمل بمتموو روانت الددن إلى العمل بتزوي  من رزويا،
أحدهر عمره معتلفًا على هذه التزوي  من دون أن دتحول عنها إلى رزوي  أو رانت آخر من روانت الددن، 
 يقع  ي المح ور الم ار إليه ا عن قصد أو غير ا وهو العمل ببع  الددن دون بع ، واالهتما  بتوانت منه 

 . دون روانت
دزدن له ال يتان ا على سبيل المثال ا االهتما  بال عر واألدب،  يغوس  ي قراء،ه   تر  أحدهر 

ال إله إال "ودراسته الزمن التودل، ولربما دقضي عمره كله وهو من غل بذلك، وبالمقابل قد ،تده ال دفقه معنى
 . ، وما هي شروتها ومتتلبا،ها وما هي نواقضها" اهلل

ن قراء  القرءان اللردر و،دبر آدا،ه، وكذلك كتت السن  والحددث وكذلك دلون قد ان غل بال عر ع
وغيرها من العلو  النا ع  الضرورد  التي ،علو ال عر أهمي  ونفعاً، وكفاه  ي ذلك خسار  وضياعًا لتاقا،ه وعمره 

  التي ومثل هذا لو أراد أن د ارك  ي أي ن اط أو عتاء  لري هقا ي ،راه دعلس بيئته الفلرد  والثقا ي.. 
 .  ي ذي نفسه وغيره..  امناء دنضح ما  يه .. اكتسبها من خالل دراسته 

ومن ،لبيس إبليس أدضًا أن د غل المرء  ي مسمل  من المساول الددني  مضيعًا وقته وعمره  يها، وعلى   
مل  معني  حساب بقي  مساول الددن األخر  حتى أنه دعر  بها و،عر  به، وكر من داعي  ،راه ددندن حول مس

 ! أو شعار معين ال دتتاو ه إلى غيره إلى أن دحمل إلى قبره،  يفارم حينئٍذ بما قد  لنفسه
" ولر دنسبوا إلى اسر :" العالم  الثاني  قوله: قال ابن القير رحمه اهلل  ي صف  أهل العبودد  المتلق  

وأدضًا  إنهر لر دتقيدوا . ألهل التردق أي لر د تهروا باسر دعر ون به الناس من األسماء التي صارت أعالماً 
بعمل واحد، دتري عليهر اسمه،  يعر ون به دون غيره  من األعمالف  إن هذا آ    ي العبودد ، وهي عبودد  

 . مقيد 
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 ال دعر  صاحبها باسر معين من معاني أسماوها،  إنه متيت لداعيها على : وأما العبودد  المتلق   
كل أهل عبودد  نصيت دضرب معهر بسهرف  ال دتقيد برسر وال إشار ، وال اسر وال   اختال  أنواعها،  له مع

وعن . اال،باو: وعن تردقه؟ قال. الرسول: بزي، وال تردق وضعي اصتالحي، بل إن سئل عن شيخه؟ قال
 .درددون ورهه: وعن مقصوده ومتلبه؟ قال.. ،حلير السن  : وعن مذهبه ؟ قال. لباس التقو : خرقته؟ قال

ُدِوِ : وعن رباته وعن خانلاه؟ قال ُِ ُْ ََلُ فِيَها بِاَْ ِ ْن تُرَْفَع َوُْْذَكَر فِيَها اْسُمُه يَُسِب
َ
ُ ع ذَِن اهللذ

َ
ِ  ُبيُوٍت ع

ِ  .َواْْلَصالِ  ََكة الةِ  يتَاءِ الزذ ِ  قَاِم الصذ   ، وعنرَِجاٌل ال تُلْهِيهِْم َِتَاَرةٌ َوال َبيٌْع َمْن ذِْكرِ اهللذ
 : نسبه؟ قال

 أبي اإلسالُم ال أب لي سواه           إذا افتخروا بقيس أو متيم

مالك ولها؟ معها حذاؤها و سقاؤها، ،رد الماء، و،رعى ال تر، حتى ،لقى :" وعن ممكله وم ربه؟ قال 
 [.1 2"]ربها 

 واحسرتاه َتقضَّى العمُر وانصرَمت    ساعاُته بني ذلك العجِز والكسل

 خذوا درب النجاة وقد   ساروا إىل املطَلب األعلى على َمْهلوالقوُم قد أ
 إن ا  ات كلها ،ح  الرسو  والتقيد بها، ولزو  الترق االصتالحي  واألوضاو : إلى أن قال  

 . المتداول  الحاده ، وهذه هي التي قتع  أكثر الخلق عن اهلل وهر ال د عرون
أن أهل السن  ليس لهر :  اسر له سو  السن ، دعنيما ال: وقد سئل بع  األوم  عن السن ؟  قال  

 . اسر دنسبون إليه سواها
 من الناس من دتقيد بلباس ال دلبس غيره، أو بالتلوس  ي ملان ال دتلس  ي غيره، أو م ي  ال دم ي   

خ معين ال غيرها، أو بزي وهيئ  ال دخرو عنهما، أو عباد  معين  ال دتعبد بغيرها، وإن كان  أعلى منها، أو شي
دلتف  إلى غيره، وإن كان أقرب إلى اهلل ورسوله منه،  ه الء كلهر محتوبون عن ال فر بالمتلوب األعلى، 
مصدودون عنه، قد قيد،ر العواود والرسو ، واألوضاو واالصتالحات عن ،تردد المتابع ،  مضحوا عنها بمعزل 

لخلو ، و،فرد  القلت ودعد العلر قاتعاً له عن التردق  إذا ومنزلتهر منها أبعد منزل،  تر  أحدهر دتعبد بالرداض  وا
ذكر له المواال   ي اهلل والمعادا   يه، واألمر بالمعرو  والنهي عن المنلر، عد ذلك  ضواًل وشرًا، وإذا رأوا بينهر 

 . ا ا ها[  2] ه الء أبعد الناس عن اهللمن دقو  بذلك، أخرروا من بينهر وعدوه َغْيراً عليهر، 
دورد بع  من دنتسبون إلى الدعو  والدعا  دهملون المهر والمندوب متستردن باالن غال  :تنبيه ـ 

وإذا ذّكرت أحدهر بنا ل  من النوا ل سرعان ما دنلر عليك اهتمامك بالفرعيات، وددعوك .. باألهر والوارت 
 ..!! لالشتغال باألهر والواربات 

                                                 
2 1

 . لمن سمله عن لقت  امبل إشار  إلى رواب النبي   
2  

 . 203و  20/  :مدارو الساللين  
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وهو على  راش   إن عمر .. ن  ي شباكه وشراكه وهذا أدضًا من ،لبيسات إبليس على من دقعو 
ومع ذلك لر دتردد  ي أن دممر  اوره وعاوده .. حيث الحار  ماس  لللمات دوصي بهن األم  .. الموت دنا و 

 !وأنقى للثوب..  إنه أ،قى هلل .. بمن در ع هوبه  
 دستلز  ،فود  المهر أن االهتما  واالن غال باألهر وبالواربات ال: وللن الذي دملن قوله هنا 

والمندوبات، إال إذا ،زاحر األهر والمهر أو الوارت والمندوب  ي وق  واحد وكان ال بد من اختيار أحدهما 
وهذا العلر الها  .. و،قددمه على ا خر،  حينئٍذ دقتضي الفقه أن ،قد  األهر واألوكد على المهر والمندوب 

 .  لُيرارع.. ،ناول   قه األولودات والموا نات، و قه الضرورات  دتده القارم  ي كتت الفقه واألصول التي

 : عـواقـه الـــ فق 

ما كنا نود أن نتللر عن هذه المسمل  ونفردها ،ح  عنوان مستقل، لوال أن لمسنا  ي ا ون  األخير   
بعد  وروبه على حيث قالوا .. ورود نفر من المسلمين دقللون من أهمي   قه الواقع، وأهمي  االن غال به 

العلماء وتلب  العلر  ضاًل أن دلون واربًا على سواهر من العام ، ومنهر من بال   ي التقليل من أهميته حتى 
 ..!عدوا االشتغال به ضرباً من التر  والعبث، و،ضييعاً للوق   ي غير  اود  أو ردو  ،ذكر 

الن غاله .. وال دسمع إلى األخبار .. ردد  ومنهر من صرا على المأل ا متباهيًا بذلك ا بمنه ال دقرأ ر
 ..!بتلت العلر 

والذي دزدد األمر سوءًا أن بعضًا من ه الء دنسبون قولهر هذا إلى السلف الصالح والمنهج السلفي 
ليس سلفياً وهو على .. حتى بل  األمر ببعضهر أنهر دعتبرون من دهتر بفقه الواقع أو دقول بوروبه وضرور،ه .. 

 !!السلف غير منهج
لذا رأد  من الوارت ا ما دا  حددثنا عن التاوف  المنصور  وصفا،ها وخصاوصها ا أن أريب  عن هذه   

 . ال به ، مبيناً وره الحق  ي المسمل  الذي دل  عليه نصوس اللتاب والسن ، و عل السلف الصالح
.. ت منه وما هو دون ذلك وقبل أن ن رو  ي بيان حلر االشتغال بهذا النوو من الفقهف وبيان الوار

 . وبيان مد  الحار  إليه.. ال بد أواًل من أن نثب  شرعي  هذا الفقه  وأهميته 

 : هـع وأهميتـواقـه الـة فقـرعيــ ش

 قه المسلمين لواقعهر وما دتري حولهر من وقاوع وأحداث، وما دحاك ودنفذ ضدهر من  م روعي  
 . سن  وسير  سلفنا الصالحم امرات، أمر دل  عليه نصوس اللتاب وال

ُ  اْْلياِت َوَِعَْسعَبَِ  َسيِيُ  الُْمْجرِمِ َ  :قال ،عالى    .11:األنعا  َوَكَذلَِك ُنَفِصِ
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ونحذرها ..  نعتزلها .. لنعر ها [.   2]أي ولت هر تردق المترمين المخالفين للرسل: قال ابن كثير
وهو دحست أنه ُدحسن .. دقع  ي شباك وشراك هذا ال يء إذ راهل ال يء من السهل أن .. وُنحذِّر منها .. 

 ! صنعاً 
 بقدر ما ،ُعر  قباح  الباتل وآهاره المدمر  بقدر ما ،ُعر  قيم  الحق .. هر أن ال يء دُعر  بضده 

 . وقيم  آهاره النا ع .. 
ل الم منين إن هذا المنهج ال دعنى ببيان الحق وإطهاره حتى ،ستبين سبي: دقول سيد قتت رحمه اهلل 

إنما دعنى كذلك ببيان الباتل وك فه حتى ،ستبين سبيل الضالين المترمين أدضاً، إن . الصالحين  حست
 . استبان  سبيل المترمين ضرورد  الستبان  سبيل الم منين

إن سفور اللفر وال ر وامررا  ضروري لوضوا امدمان والخير والصالا، واستبان  سبيل المترمين   
ذلك أن أي غبش أو شبه   ي موقف المترمين و ي سبيلهر ،ر،د . دا  التفصيل الرباني لآلداتهد  من أه

ومن هنا دتت أن ،بدأ كل حرك  إسالمي  بتحددد سبيل .. غب ًا وشبه   ي موقف الم منين و ي سبيلهر 
 [. 1 2]الم منين وسبيل المترمين

من المنا قين، واليهود والنصار ، والقرآن اللردر مليء با دات التي ،فضح سبيل المترمين  
والم ركين من عبد  األوهان وغيرهر، و،بين حقيق  أمرهر، وما دضمرونه لإلسال  والمسلمين من شر وضغين ، 

للثر  ا دات  يها التي ،فضح المنا قين، و،بين حقيق  [ 3 2"]الفاضح "حتى أن  ي القرآن لسور  اسمها 
 . هذا كله دعتبر من  قه الواقع وداخل  يهو .. أمرهر وخبادا نفوسهر امررامي  

  ها نحن نراه " بهذا التانت من العلر  وأما السن   قد دل  دالل  صردح  على اهتما  النبي   
بما  وهذا برهان ساتع على معر ته .. دوره المستضعفين من أصحابه بالهتر   إلى الحب   دون غيرها 

 .   عاصر  لهددور حوله وأحوال الملوك واألمر الم
 !؟..ولماذا اختار الحب   لهر .. لماذا لر درسل الصحاب  إلى  ارس أو الرو  أو غيرهر 

له دراد  ،ام  بسير ،  مما ددل أن النبي ".  إن  يها مللًا ال دُ لر عنده أحد:" بقوله دبين ذلك  
 . ومد  قدر،ه على حماد  أصحابه.. وصفات، وأحوال ملك الحب   

 ! ؟..ان اختيار الحب   غير صاوت كر كان  التلاليف ستلون شاق  ومللف  ،صور لو ك
دختار المددن  ملاناً  وها نحن نر  المرحلي   ي الدعو  مالوم  للواقع الذي ،عي ه، ونتده   

معاذاً  لهتر،ه، ودتعامل مع رميع األترا  المورود   يها وحولها بمسلوب دناست أحوالها، وعندما أرسل 

                                                 
2  

 . 2 2/ 1:،فسير ابن كثير  
2 1

 . 2200 -2201/ 1 : ي طالل القرآن  
2 3

 . هي سور  التوب   
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واقع كل بلد وما دحتاو إليه ولذلك قال  وهذا من إدراكه "  إنك ،م،ي قومًا أهل كتاب:" ليمن قال لهإلى ا
 ..".  ليلن أول ما ،دعوهر إليه شهاد  أن ال إله إال اهلل :" له

 . وكذلك نلمس عمق هذا العلر  ي غزوا،ه ورساوله إلى األمر والملوك والقباول 
حتى أن [. 0 2"]قباله للو د و،عامله معهر وإنزاله للناس منا لهر وكذلك دبر  هذا التانت  ي است

 ..!دتيبه  ، وكان [  2]عن اسر أبيه أحدهر كان دسمل النبي 
وكذلك مما ددل على أهمي   قه الواقع وشرعيته، األحاددث النبود  التي ،دل على أن المسلمين   

بالسهر والقلق والحمى، وأن الم من دملر لما كالتسد الواحد، إذا اشتلى منه عضو ،داعى له ساور التسد 
مهما ،باعدت بينهر األقتار والمسا ات، أو .. دصيت أهل امدمان كما دملر الرأس لما دصيت التسد 

وهذا المتلت ال رعي الددني كيف دملن ،حقيقه و،تسيده عمليًا  ي واقع .. اختلف  رنسيا،هر ولغا،هر 
 ! ؟..فقه الواقع ومعر   ما دتري مخوانهر المسلمين  ي إترا  المعمور  وحيا  المسلمين من دون اهتمامهر ب

هر بعد خمس سنوات من .. كر هو م لر أن ،حصل متزر  مخواننا المسلمين  ي الصين أو الهند  
 ..!  نفوت بذلك علينا وارت النصر  والذود عن الحرمات .. حصول المتزر  نسمع بها 

من أهل امدمان بمنزل  الرأس من التسد دملر الم من لما دصيت أهل  الم من:" قال رسول اهلل   
 [.   2"] امدمان كما دملر الرأس لما دصيت التسد

،ر  الم منين  ي ،راحمهر و،وادهر، و،عاتفهر كمثل التسد إذا اشتلى عضوًا ،داعى له :" وقال  
 . متفق عليه"  ساور التسد بالسهر والحمى

[. 210"]ل واحد، إذا اشتلى رأسه اشتلى كله وإن اشتلى عينه اشتلى كلهالم منون كرر:" وقال 
أي إن اشتلى مسلر م لم  نزل  به، ضج له المسلمون رميعًا  ي أرراء المعمور  غضبًا وانتصارًا له، وال 

 . دهدأ  لهر بال وال ،تمئن لهر نفس حتى دنتصروا له من طالمه ودنصفوه
من كيف دتر ،حقيقه من دون االهتما  بفقه الواقع الذي منه ومثل هذا ال عور المتماسك المتضا

 ! وما أكثرها  ي هذه األدا  ؟.. معر   ما دتري للمسلمين وما دحاك ضدهر من م امرات ومتا ر 
وبقي  إخوانهر  ي .. وكر هر المسلمون ا  ي واقعنا المعاصر ا الذدن ،نتهك حرما،هر ومقدسا،هر  

عنهر شيئاً، وإن كانوا ددرون ال دحركون ساكناً، بحت  أن االشتغال بفقه الواقع  العالر امسالمي  ال ددرون
 ..!!ليس وارباً عليهر، وليس من اختصاصهر 

                                                 
2 0

 . لل يخ ناصر بن سليمان  العمر، وهو كتاب ريد ننصح بقراء،ه"  قه الواقع " بتصر  عن كتاب   
2  

 . الضمير هنا عاود إلى الساول  
2  

 .  331: أخرره أحمد، صحيح التامع  
210

 .  333: رواه أحمد ومسلر، صحيح التامع   
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أما األدل  التي ،دل على اهتما  سلفنا الصالح بفقه الواقع،  هي أكثر من أن ،حصر  ي هذه األوراق،   
  بين الرو  والفرس، حيث كان الم ركون دحبون أن ، هر ولعل من أبر ها اهتما  الصحاب  بالحرب التي كان

 .  ارس على الرو  ألنهر من عبد  النار، واقرب إلى الوهني 
وأهل اللتاب مهما اشتد [ 212]وكان المسلمون دحبون أن ، هر الرو  على  ارس ألنهر أهل كتاب،

 . انحرا هر وكفرهر  هر أقل كفراً من عبد  األوهان والنيران
دراهن ا وكان لر اهتما  الصحاب  بالحرب الداور  بين  ارس والرو ، مبلغًا رعل أبا بلر  وقد بل  

ُغلِبَِ   .الم  :دحر  بعد ا م ركي قردش على أن النصر سيلون حليف الرو   ي بضع سنين، كما قال ،عالى
ومُ  ِْلِبُونَ  .الرُّ ْم مِْن َبْعِد َغلَبِهِْم َسَي ُِ رِْض َو

َ
دَّْن اْْل

َ
ْمُر مِْن َقبُْ  َومِْن َبْعُد  .ِ  ع

َ
ِ اْْل ِ  بِْضِع ِسنَِ  هلِلذ

َو اََْعزُِْز الرذِحيمُ  ُِ ِ َينَُْصُ َمْن يََشاُء َو َْوَْمئٍِذ َيْفَرُح اَمؤمنون بنَص اهللذ وهذا ان غال من . 1:الرو  َو
 ..! الصحاب  رضي اهلل ،عالى عنهر بالواقع وما ددور حولهر من أحداث 

تممل سير  سلفنا الصالح رضوان اهلل عليهر مع الِفرق الضال  التي كان  ، هر  ي  مانهر، ومن د  
وردهر على شبها،هر ومعتقدا،هر، وبيان  دغهر وضاللهر، ددرك مد  اهتما  سلفنا الصالح بالواقع، وأنهر 

 . للحفاظ عليهاأعر  الناس بهذا النوو من العلر الر،باته ار،باتاً وهيقاً بمقاصد الددن التي راء 
،  المسلر كيِّس  تن "ما أنا بالخت وال الخت دخدعني:" وكان عمر بن الختاب رضي اهلل عنه دقول  

 . ال دلدغ من رحر مر،ين، وهذا ال دتم،ى له إال إذا كان  قيها بواقعه مدركاً لحقيق  ما دتري حوله

 : هـــ حكم

نبين حلمهف هل ددخل تلبه  ي األمور الوارب  أ   ي  بعد أن بينا شرعي   قه الواقع وأهميته، ال بد أن 
 ؟ ..األمور المندوب  

التفقه بفقه الواقع، منه ما دلون وارباً، ومنه ما دلون مندوباً، ومنه ما : وللتواب على ذلك نقول 
 . دلون مباحاً، ومنه ما دلون إهماً وحراماً 

، ودلون تلبه شرتًا لسالم  العقيد  والتوحيد،  وهو كل ما دتعلق بالعقيد  :ما يعتبر طلبه واجبًا -1  
كمعر   أنواو ال رك المستحده  الساود  بين الناس، وا له  المزعوم  التي ،عبد  ي  ماننا من دون اهلل ،عالى، 
وهذا النوو من العلر وارت على الخصوس والعوا  من المسلمين ألنهر من دونه قد دقعون  ي ال رك األكبر 

اهلل ،عالى وهر ال ددرون، وقد دقعون كذلك  ي مواال  التاغوت ومناصر،ه طنًا منهر أنهر دوالون  الذي ال دغفره
مسلمًا دستحق المواال  والنصر ، وختر كهذا الشك أن د عه وارت، وهذا دتم،ى إال بالعلر بحقيق  التواغي  

ر، وإال كيف دتر اللفر بالتواغي  التي ،عبد من دون اهلل، وبالتوانت ال ركي  واللفرد  التي ،مارس من رهته

                                                 
212

 . ان ر ،فسير ابن كثير  
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وماال دتر الوارت إال به  هو وارت، كما أن هذا النوو من العلر الضروري ددخل  ي .. والمرء دتهلها 
نذُه ال إََِلَ إاِلذ اهللذ  :أولودات معنى قوله ،عالى

َ
ٍة  :وقوله ،عالى.  2:محمد  فَاْعلَْم أ مذ

ُ
ِ ع
َوَََقْد َبَعثَْنا ِ  ُكِ

اُغوَت رَ  َ َواْجتَنِبُوا اَطذ ِن اْمُبُدوا اهللذ
َ
وارتناب التاغوت ال دتر إال بعد معر ته ومعر   . 3 :النحل  ُسواًل ع

 . صفا،ه وأنواعه
ونتيت  إهمال كثير من المسلمين لهذا التانت من العلر، نتد بعضهر ا ومنهر من دعتبر من الخواس   

سملتهر ألرابوك أنهر على العقيد  السليم ، والتوحيد اللامل الذي ال ا دقعون  ي ال رك وهر ال ددرون، ولو 
 !!نحن التاوف  المنصور : بل ال دتورعون أن دقولون لك.. د وبه أدنى شرك 

وال أدل على ذلك من منادا  بع  خواس المسلمين  ضاًل عن عامتهر بالددمقراتي  التي ، رك  
.. ى  ي الت ردع وسن القوانين، و ي أخ  خصاو  األلوهي  ال عت مع اهلل، و،تعل منه ندًا هلل ،عال

 [. 211]ومتالبتهر بالن ا  الددمقراتي الحر الذي دلفل الحردات على إتالقها
وهر كذلك من قبل نادوا باالشتراكيه، والقومي  العلماني ، والوتني  الوهني  ا التي ،قو  على مبدأ أن   

ا وغيرها من !! ن اهلل  ،عالى ال دخل له  ي ش ون الوتن والمواتنين الددن هلل والوتن للتميعف وهذا دعني أ
األوهان التي ،عبد من دون اهلل ،عالى، والتي ال ،زال إلى أدامنا هذه دورد من ددعو لها، ودعقد الوالء والبراء 

ن وأنه مم.. وهو بعد كل ذلك دحست أنه المسلمين .. ودعمل على ن رها بين العباد .. على أساسها 
 !! ُدحسنون صنعاً 

ومما ددخل أدضًا ا من  قه الواقع ا  ي حلر الوروب ما دلون معر ته سببًا للقيا  بالوارت، للقاعد    
ف كوارت نصر  المسلمين بعضهر بعضًا والذود عمن ،نتهك "ماال دتر الوارت إال به  هو وارت :" التي ،قول

ما  بمعر   ما دتري للمسلمين وما دحاك ضدهر من حرما،ه منهر،  هذا وارت ال دتر إال إذا سبقه اهت
 ! ومتا ر وانتهاكات.. م امرات وم الر 

. متفق عليه"المسلر أخو المسلر ال د لمه وال دسلمه:" أنه قال  و ي السن ،  قد صح عن النبي   
 ! وهو قادر على نتد،ه وإغاهته.. أي ال دسلمه لل لر والقهر والعذاب 

دا رسول اهلل انصره م لوماً،  ليف أنصره : ،  قال ررل" طالمًا أو م لوماً انصر أخاك :" وقال 
 . متفق عليه" ،منعه من ال لر،  ذاك نصرك إداه:" طالمًا؟ قال

 [.  21"]من رد عن عرغ أخيه، رد اهلل عن ورهه النار دو  القيام :" وقال 
 [.  21"]   القيام  من نار رهنرمن حمى م مناً من منا ق، بعث اهلل مللاً دحمي لحمه دو :" وقال 

                                                 
 قد ،ناولنا بالتفصيل المزالق العقدد  وال رعي  المتر،ب  عان ".حلر امسال   ي الدمقراتي  والتعددد  الحزبي  " ان ر كتابنا 211

 ! هذا الددن التددد
 
21 

 . 3131: رواه أحمد، والترمذي، وصحيح التامع  
21 

 . 3 0 : صحيح سنن أبي داود  
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من [ 213]ودحوته[ 211]الم من مرآ  الم من، والم من أخو الم من، دلف عليه ضيعته،:" وقال 
 [. 210"]وراوه

ما من امرم دخذل امرءًا مسلمًا  ي موتن دُنتق   يه عرضه، ودنتهك  يه من حرمته، إال :" وقال  
ن أحد دنصر مسلمًا  ي موتن دنتق   يه من عرضه، خذله اهلل ،عالى  ي موتن دحت  يه نصر،ه، وما م

وغيرها كثير من األدل  التي ،دل على [.  21"]ودنتهك  يه من حرمته، إال نصره اهلل  ي موتن دحت  يه نصر،ه
 . وروب انتصار المسلر ألخيه المسلر والذود عنه وعن حرما،ه

واقع المسلمين وما دحاك  كيف نحيي هذا الوارت، إذا كنا نتهل: والس ال الذي دفرغ نفسه 
 !؟..ضدهر من م الر وم امرات، ونعتبر االهتما  بمخبارهر وأحوالهر ضرب من العبث، و،ضييع الوق  

وهناك مساول عددد  من  قه الواقع ،دخل  ي حلر الوارت، منها ما دلون واربًا على الخاص   
ومنها ما دلون واربًا على رميع أ راد األم ،  والعامل  سواء، ومنها ما دلون واربًا على الخاص  دون العام ،

ولو أردنا أن نستقصي .  إذا قا  به البع  و،حقق  بهر اللفاد ، سقط حلر الوروب عن البع  ا خر
ونتناول رميع المساول التي ،دخل  ي هذه التقسيمات على وره التفصيل لت عت بنا الحددث ولخررنا عن 

 ".  صفة الطائفة المنصورة التي يجب تكثير سوادها" ن موضوو البحث والغرغ منهف وهو بيا
وهو كل ما دتعلق بالعلو  الدنيود  النا ع ،  كالعلو  العسلرد ، والعلو   :ما يعتبر طلبه مندوبًا -2

،دخل هذه العلو   ي : االقتصادد ، والصناعي  وغيرها بعدما ،حقق اللفاد   يها، أما  ي حال انعدا  اللفاد 
 . واهلل ،عالى أعلر.. إلى حين ،حقق اللفاد   ي األم   حلر الوارت

وهو كل ما دفر ه الواقع من أمور محرم ، أو ،لون وسيل  إلى  :ما يعتبر طلبه إثمًا وحرامًا -    
وبخاص   ي .. وهي أكثر من أن ،حصر  ي هذا البحث .. الحرا ، أو دلون إهر االشتغال به دعلو عن حسنا،ه 

وال .. وعن ددنه  كثرت  يه وساول وأالعيت ال ياتين التي ال ،زدد المرء إال بعدًا عن اهلل  ماننا هذا الذي  
شك أن اشتغال المرء بمثل هذه األمور ا وإن كان  من الواقع ا ددخله  ي امهر والمح ور، إال إذا كان 

ه دلون أدضًا بالقدر الذي االتالو عليها على ني  ،عردتها و،حذدر األم  من خترها،  هذا أمر محمود إله أن
 . دسمح به ال رو، حتى ال دقع المرء  ي حبال إبليس و،لبيسا،ه

 هو كل ما سو  ما ،قد ف  لل ما خرو عن حلر الوروب، والمندوب، والمحر   :أما المباح منه  
 !واألمثل  عليه كثير  كذلك.. دندرو ،ح  حلر المباا .. 

                                                 
211

 . ف معاشه وسبت ر قهأنه دمنع عن أخيه ،ل:أي معاشه، والمراد  
213

 . أي دحف ه  ي أهله ونفسه وماله عند غيابه  
210

 . 220 : صحيح سنن أبي داود  
21 

 . 0 13: رواه أحمد، وأبو داود، صحيح التامع  
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ا دلون واربًا، ومنه ما دلون مندوباً، ومنه ما دلون مباحاً، أن  قه الواقع، منه م :خالصة ال و   
وبالتالي  من الختم أن ن ير إلى  قه الواقع بمنه وارت .. و ق التفصيل المتقد  .. ومنه ما دلون إهمًا وحرامًا 

 ،عالى واهلل.. والحق الذي نعتقده حقًا وصوابًا هو التفصيل  ي المسمل  .. متلقاً، أو أنه غير وارت متلقًا 
 . أعلر

 :دا ــة واالعتـطيـوسـال: الخامفة الصفة -   
ف "الوستي  واالعتدال " من أبر  ما دميز التاوف  الناري  المنصور  عن غيرهر من التواوف والفرق   

 هر وسط  ي رميع ش ون حيا،هر الددني  والدنيود ف حيث ال غلو وال رفاء، وال إ راط وال ،فردط، وال إسرا  
 . ،قتيروال 

ًة وََسطاً تِلَُكونُوا ُشَهَداَء لََعَ الذاِس َوَُْكوَن الرذُسوُل  :كما قال ،عالى   مذ
ُ
َوَكَذلَِك َجَعلْنَاُكْم ع

ً َعلَيُْكْم   .   2:البقر   َشِهيدا
 عني خصااًل دل  عليها للطائفة المنصورة، " الوسيطة"وعندما  تكلم عه صفة  

 : لوسيطة ولوازمها، وهيالشريعة هي مه أخص خصائص ا

: كما  ي الحددث الذي اخرره البخاري وغيره، عن أبي سعيد الخدري قال :الخيرية والعد  -1 
نعر، : هل بلغ ؟  يقول: لبيك وسعددك دا رب،  يقول: ددعى نوا دو  القيام ،  يقول:" قال رسول اهلل 

محمد وأمته،  ي هدون : من د هد لك؟  يقول:  يقول! ما أ،انا من نذدر: هل بلغلر؟  يقولون:  يقال ألمته
ًة وََسطاً تِلَُكونُوا ُشَهَداَء لََعَ  :أنه قد بل ، ودلون الرسول عليلر شهيداً،  ذلك قوله مذ

ُ
َوَكَذلَِك َجَعلْنَاُكْم ع

 ً  .  العدل: والوسط.   2:البقر  الذاِس َوَُْكوَن الرذُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيدا
والوسط ههنا الخيار واألرود، كما دقال قردش أوسط العرب نسبًا ودارًا أي : قال ابن كثير 

 [.  21]خيرها
وَْسُطُهمْ  :العدل الخيار، ومنه قوله ،عالى: الوسط: وقال ابن قتيب  

َ
 . أعدلهر وخيرهر: أي قَاَل ع

ْخرِجَ  :ومما د كد على خيرد  أم  الوسط قوله ،عالى 
ُ
ٍة ع مذ

ُ
ِ ْ  ُكنْتُْم َخرْيَ ع ُمُروَن بِالَْمْعُروِف ل

ْ
لنذاِس تََ

 ِ  . 220:آل عمرانَوَتنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َوتُْؤِمنُوَن بِاهللذ
ْخرَِجْ  لِلنذاِس  :قال ابن كثير  

ُ
ٍة ع مذ

ُ
دعني خير الناس للناس، والمعنى أنهر خير األمر   ُكنْتُْم َخرْيَ ع

ًة وََسطاً  : وأنفع الناس للناس، كما قال  ي ا د  األخر  مذ
ُ
 [. 230]أي خياراً   َوَكَذلَِك َجَعلْنَاُكْم ع

                                                 
21 

 . 3 2/ 2: ،فسير ابن كثير  
230

 .    /2:التفسير  
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وذلك ال لنست [. 232"]أنتر ،تّمون سبعين أم ، أنتر خيرها وأكرمها على اهلل ،عالى:" وكذلك قوله   
 .وإنما للونها األم  األكثر أمراً بالمعرو ، واألكثر نهياً عن المنلر.. أو عرق أو رنس 

 قلنا دا رسول اهلل ما هو؟ قال نصرت بالرعت، " لر دعط أحد من األنبياء  أعتي  ما:" وقال  
 [. 231"]وأعتي  مفا،يح األرغ، وسمي  أحمد، ورعل التراب لي تهوراً ورعل  أمتي خير األمر 

بصف  الخيرد  والعدل هر التاوف  المنصور ، الذدن دقومون بمها  األمر  وأولى أم  محمد : قل  
 . عن المنلر، والذود عن الددن وحرما،ه كما سبق بيان ذلك بالمعرو  والنهي

ونحن عندما نقرر صف  العدل للتاوف  المنصور ، نردد أن نستلف  االنتباه إلى أن التاوف  المنصور    
من خصالهر إنصا  الناس ا ولو كانوا أعداء ا وإنزالهر منا لهر التي دستحقونها من غير محابا  ألحد على 

 ي هدون على المحسن بمنه محسن وعلى المسيء بمنه مسيء أدًا كان ومهما كان، ومن غير حساب أحد، 
 . غلو أو رفاء و،فردط

وإنما الع م  أن ،نصف ا خردن  ي ..  ليس الع م   ي أن ،نصف ا خردن  ي حال الرضى والسلر   
وهذا ال دتحقق إال .. فس و،تعامل معهر بعدل من غير محابا  أو ميل لهو  أو ن.. حال السخط والحرب 

ِ ُشَهَداَء بِاَْقِْسِط َوال ََيْرَِمنذُكْم َشنَآُن  :ألم  امسال ف كما قال ،عالى ِيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوذاِمَ  هلِلذ َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

َ إِنذ  قَْرُب لِلتذْقَوي َواتذُقوا اهللذ
َ
َو ع ُِ الذ َتْعِدلُوا اْعِدلُوا 

َ
ٍٍ لََعَ أ َ َخبرٌِي بَِما َتْعَملُونَ قَْو  [. 23.] :الماود اهللذ

  :االست امة على منهاج النبوة؛ صراط اهلل المفت يم -2
َيْهِدي َمْن   :التي ،تصف بها التاوف  المنصور ، كما قال ،عالى" الوستي "وهي من أبر  خصاو    

اٍط ُمْستَقِيمٍ    * يََشاُء إََِل ِِصَ
ُ
ًة وََسطاً َوَكَذلَِك َجَعلْنَاُكْم ع  هر أم  وسط اللتزامهر صراط اهلل .   2:البقر مذ

 . المستقير
اَط الُْمْستَقِيَم  :وقال ،عالى  ي سور  الفا،ح    َ ِِْدنَا الَِصِ نَْعْمَ  َعلَيِْهْم َ رْيِ *ا

َ
ِيَن أ اَط اَّلذ ِِصَ

اَِِ َ  ُِْضوِب َعلَيِْهْم َوال الضذ اتين، صراط المغضوب عليهرف وهر  هو صراط بين صر .  0-3:الفا،ح  الَْم

                                                 
م الا  . ووا قه الذهبي، وإسناده حسنقال األلباني وصححه الحاكر، . حددث حسن: رواه  ابن ماره، والترمذي، وقال 232

 . 1 31: المصابيح
 . ،فرد به أحمد من هذا الوره، وإسناده حسن 00 / 2قال ابن كثير  ي التفسير  231

23 
والتي مفادها الترخي  .. حامي  حقوق امنسان .. ،ممل مثاًل ع رات القوانين التي صدرت م خراً  ي بع  بالد الغرب   

مان غيار محاكما  وال قضااء عاادل .. للفتر  الزمني  التي د اءون ..  قط من المسلمين .. المسلمين باعتقال من د اءون من 
ماااع التنبياااه إلاااى أن هاااذه القاااوانين ال دتاااو  أن ، ااامل الماااواتنين .. بااازعر مالحقااا  امرهااااب .. بااال ومااان دون ذنااات هابااا  .. 

 !!مهما كانوا إرهابيين ؟.. المحليين من أبناء البلد 
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اليهود الذدن  رتوا بحق اهلل ،عالى وحقوق األنبياء عليهر، وصراط الضالينف وهر النصار  الذدن غالوا 
 . بغير حق بالترهت و ي قولهر  ي عيسى 

إنما وصفهر بمنهر وسط لتوستهر  ي الددنف  ال هر أهل غلو  يه، : 1/3قال التبري  ي التفسير   
لنصار  الذدن غلو بالترهيت، وقيلهر  ي عيسى ما قالوا  يه، وال هر أهل ،قصير  يه ،قصير اليهود الذدن غلو ا

بدلوا كتاب اهلل، وقتلوا أنبياءهر، وكذبوا على ربهر، وكفروا به، وللنهر أهل ،وسط واعتدال  يه،  وصفهر اهلل 
 . ها -بذلك، إذ كان أحت األمور إلى اهلل أوستها ا

ْوا :لىوقال ،عا  َِ مِرَْت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوال َتْط
ُ
 . 221:هودفَاْسَتقِْم َكَما ع

الذ ََتَافُوا َوال  :وقال ،عالى 
َ
ُل َعلَيْهُِم الَْمالئَِكُة أ ُ َُّمذ اْسَتَقاُموا تَعَََنذ ِيَن قَالُوا َربُّنَا اهللذ

إِنذ اَّلذ
وا بِاْْلَنذةِ اَذَِّت كُ  بَِْشُ

َ
إنذَما إِلَُهُكْم إََِلٌ َواِحٌد  :وقال ،عالى. 0 : صل  نْتُْم تُوَعُدونَ ََتَْزنُوا َوأ

ِْفُِروَُ   . 3: صل فَاْسَتقِيُموا إَِِلْهِ َواْسَت
َق بُِكْم َمْن َسيِيلِهِ  :وقال ،عالى  بَُ  َفَتَفرذ اِِط ُمْسَتقِيماً فَاتذبُِعوَُ َوال تَعذبُِعوا السُّ َذا ِِصَ َِ نذ 

َ
َوع

اُكْم بِهِ َََعلذُكْم َتتذُقونَ ذََِ   .  21:األنعا   ُكْم َوصذ
،  خط ختًا هلذا أمامه كنا رلوسًا عند النبي : و ي الحددث، عن رابر بن عبد اهلل، قال 
هر " هذه سبل ال يتان :" وخط ختًا عن دمينه، وخط ختًا عن شماله وقال" هذا سبيل اهلل عز ورل:" قال

اِِط ُمْستَقِيماً فَاتذبُِعوَُ َوال تَعذبُِعوا  :سط هر ،ال هذه ا د وضع دده  ي الخط األو  َذا ِِصَ َِ نذ 
َ
َوع

بَُ    [.  23.] 21:األنعا السُّ
أن ،ستقير على األمر والنهي، وال ،روغ روغان : و ي معنى االستقام ، قال عمر بن الختاب  

 . الثعالت
 . تاعته، وارتنبوا معصيتهاستقاموا على أمر اهلل،  عملوا ب: وقال الحسن 

 . استقاموا على محبته وعبوددته،  لر دلتفتوا عنه دمن  وال دسر : وقال ابن ،يميه
 االستقام  كلم  رامع ، آخذ  بمتامع الددنف وهي القيا  بين ددي اهلل على حقيق  : قال ابن القير 

 . الصدق، والو اء بالعهد
وقوعها هلل، وباهلل، وعلى :  االستقام   يها. ألحوال، والنياتواالستقام  ،تعلق باألقوال، واأل عال وا

 . أمر اهلل
 [. 231]أع ر اللرام  لزو  االستقام : وسمع  شيخ امسال  ابن ،يميه دقول  

                                                 
23 

 . 23: ن عاصر  ي السن ، وصححه األلباني  ي التخردجرواه اب  
231

 . 201- 20/ 1:مدارو الساللين  
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اَط الُْمْستَقِيمَ  :قال التبري  ي قوله ،عالى" الصراط المستقير"و ي معنى   َ ِدنَا الَِصِ ِْ أرمع  : ا
 [. 233]هو التردق الواضح الذي ال اعوراو  يه: ل رميعاً على أن الصراط المستقيراألم  من أهل التمود

اختلف عبارات المفسردن من السلف والخلف  ي ،فسير :  2/1وقال ابن كثير  ي التفسير  
 . ها -الصراط، وإن كان دررع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابع  هلل وللرسول ا

 .  المنصور  هر أولى الناس استقام  وا،باعاً هلل ولرسوله وقد ،قد  أن التاوف  الناري   

 :واجتناب الغلو والتشدد  ي الديه.. التيفير  -  
وارتناب الت دد والغلو دُعد من أبر  خصاال ومدلوالت الوستي ، ،نتفي ..  التيسير  ي الددن  

 .الوستي  بانتفاوها،  و،وره بورودها
لو والت دد  ي الددن، وعد ذلك من خصال من ال خالق لهر،  قد نهى عن الغ حيث أن النبي   

إداكر والغلو  ي الددن،  إنما هلك من كان قبللر بالغلو  ي : "كالخوارو الغال  وغيرهر،  قال 
 . والغلو هو كل ما  اد عن الم روو[. 230"]الددن
 [.  23"] ارق منهإما  طلو  غ و ، وآخر غاٍل  ي الددن م: ررالن ما ،نالهر شفاعتي:" وقال  

 [.  23"]  إنه من د اد هذا الددن دغلبه:" وقال 
والهدي القاصد هو الهدي [. 200"]عليلر هددًا قاصداً،  إنه من دغالت هذا الددن دغلبه:" وقال 

 . الوسط حيث ال إ راط وال ،فردط
إلى غلو أو أي التزموا التوسط واالعتدال من غير رنوا . البخاري" القصد القصد ،بلغوا:" وقال 

 . ،صلوا إلى النتا  و،فو وا بالتنان والرضوان.. رفاء 
 . مسلر. قالها هالهاً "  هلك المتنتعون:" وقال  
 [. 202]أي المتعمقون الغالون المتاو ون الحدود  ي أقوالهر وأ عالهر : قال النووي رحمه اهلل 

أما واهلل إني ! أنتر الذدن قلتر كذا وكذا ؟:"  ي الرهط الذدن ،قالوا عباد،ه قياساً إلى عباد،هر وقال   
" ألخ اكر هلل، وأ،قاكر له، للني أصو  وأ تر، وأصلي وأرقد، وأ،زوو النساء،  من رغت عن سنتي  ليس مني

 . وهذا حددث ،تتلى  يه رميع معاني ومدلوالت الوستي . متفق عليه

                                                 
233

 .  0/ 2:التفسير  
230

 .   21: رواه النساوي، وابن ماره، السلسل  الصحيح   
23 

 . رواه أبي عاصر  ي السن ، وصححه األلباني  ي التخردج  
23 

 . رواه ابن أبي العاصر  ي السن ، وصححه األلباني  
200

 . رواه ابن أبي العاصر، وصححه األلباني  
202

 . 23/110:شرا صحيح مسلر  
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والمعاصي التي هي دون اللفر،   ي الخوارو الغال ، الذدن دلفرون المسلمين بالذنوب وقال   
سيخرو من أمتي قو  دقرؤون القرآن ليس قراء،لر إلى قراء،هر ب يء، وال صلوا،لر إلى :" وبال بهات وال ن

صلوا،هر ب يء، وال صياملر إلى صيامهر ب يء، دقرؤون القرآن درون أنه لهر وهو عليهر ال دتاو  ،راقيهر، 
 . مسلر"  رمي دمرقون من امسال  مروق السهر من ال

 . متفق عليه"  دقتلون أهل امسال ، ودتركون أهل األوهان، لئن أدركتهر ألقتلنهر قتل عاد:" وقال  
 هر دقتلون أهل امسال  لما غالوا  ي ،لفيرهر بغير حق، الذي من لوا مه استباح  حرما،هر : قل  

 ".  ،لفير المسلر كقتله:" وقتلهر، و ي الحددث
 [. 201"] دتعمقون  ي الددن حتى دخرروا منه كما دخرو السهر من الرمي :"أدضاً  يهر  وقال   
إن  يلر قومًا دتعبدون حتى دعتبوا الناس، ودعتبهر أنفسهر، دمرقون من الددن كما دمرق :" وقال   

 [.  20"]السهر من الرمي  
إلى الصال  ا  قضى مر بررل سارد ا وهو دنتلق  وعن مسلر بن أبي بلر  عن أبيه، أن نبي اهلل  

 قا  ررل،  حسر عن ددده  اخترط " من دقتل هذا ؟:" قال ،  قا  النبي !!الصال ، وررع إليه وهو سارد
بمبي أن  كيف أقتل رراًل ساردًا د هد أن ال إله إال اهلل وأن محمد عبده ! دا نبي اهلل:سيفه وهزه، هر قال

أنا  حسر عن ذراعيه، واخترط سيفه وهزه حتى أرعدت : ال قا  ررل  ق" من دقتل هذا ؟:"هر قال! ورسوله ؟
 قال ! كيف أقتل رراًل ساردًا د هد أن ال إله إال اهلل، وأن محمدًا عبده ورسوله ؟! دا نبي اهلل: دده،  قال

 [.  20"]والذي نفسي بيده، لو قتلتموه للان أول  تن  وآخرها :" النبي 
دااا رسااول : ،  قااالأن أبااا بلاار راااء إلااى رسااول اهلل : ريونحااو الحااددث الااذي درودااه أبااو سااعيد الخااد 

اذهاات إليااه :"  قااال لااه النبااي . إنااي مااررت بااوادي كااذا وكااذا،  ااإذا رراال متخ ااع حساان الهيئاا ، دصاالي! اهلل
: ، قااال ااذهت إليااه أبااو بلاار،  لمااا رآه علااى ،لااك الحااال كااره أن دقتلااه،  ررااع إلااى رسااول اهلل : قااال"  اقتلااه

 لااره أن : ،  ااذهت عماار  اارآه علااى ،لااك الحااال التااي رآه أبااو بلاار، قااال"اذهاات  اقتلااه" :لعماار  قااال النبااي 
اذهاات ! داااعلي:" إنااي رأدتااه دصاالي متخ ااغاً  لرهاا  أن اقتلااه، قااال! دااا رسااول اهلل:  ررااع،  قااال: دقتلااه، قااال

وأصااحابه  إن هااذا:" إنااه لاار دااره،  قااال ! دااا رسااول اهلل: ااذهت علااي  لاار دااره،  ررااع علااي  قااال: قااال"  اقتلااه
دقرؤون القرآن ال دتاو  ،راقيهر، دمرقون من الاددن كماا دمارق الساهر مان الرميا  هار ال دعاودون  ياه، حتاى دعاود 

 [. 201"]السهر  ي  وقه،  اقتلوهر، هر شر البرد 
 .  تممل كيف خسروا دنياهر وآخر،هر بسبت غلوهر و، ددهر  ي الددن 

                                                 
201

 . رواه أحمد، وابن عاصر  ي السن ، وصححه األلباني  ي التخردج  
20 

 . 1  2: أخرره أبو دعلى، السلسل  الصحيح   
20 

 . 1  1: أخرره أحمد، السلسل  الصحيح   
201

 .  1/31:سل  الصحيح السل. إسناده حسن: أخرره أحمد، قال األلباني  
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 :وروباه ا ور اع الحارو عان العبااد  اي الاددن، قولاه ،عاالىومن األدل  علاى اساتحباب التيساير ا بال علاى  
َوَما َجَعَ  َعلَيُْكْم ِ  اِِلِيِن ِمْن َحَرج وقوله ،عالى.  0:الحج:  ِِلَْجَعَ  َعلَيُْكْم ِمْن ُ َما يُرُِْد اهللذ

ِكْن يُرُِْد ِِلَُطِهَِرُكْم َوِِلُتِمذ نِْعَمَتُه َعلَيُْكْم َََعلذُكامْ 
 :وقولاه ،عاالى.  3:الماواد تَْشاُكُرونَ  َحَرٍج َوََ

 الَْمرِِْض َحاَرج
ْعَرِج َحَرٌج َوال لََعَ

َ
ْمََم َحَرٌج َوال لََعَ اْْل

َ
َِ  :وقولاه ،عاالى. 32:الناورَََْْس لََعَ اْْل

َ    :وقولاه ،عاالى.  20:البقر َفَمِن اْضُطرذ َ رْيَ بَاٍغ َوال ََعٍد فَال إََِّْم َعلَيْه َم َوقَْد فَصذ ََُكْم َماا َحارذ
 َما اْضُطرِْرُتْم إَِِلْهِ 

ُ َنْفسااً إاِلذ وُْساَعَها :وقولاه ،عاالى.  22:األنعاا  َعلَيُْكْم إاِلذ   ال يَُكِلِاُف اهللذ
ا  :وقولاه ،عاالى.  3 1:البقار  ا َوال يُرِْاُد بُِكاُم اَُْعْْسَ ُ بُِكُم اَُْْْْسَ وقولاه . 1 2:البقار   يُرُِْد اهللذ
ي :،عالى َك لِلُْْْْسَ ُ  فَإِنذ َماَع اَُْعْْسِا يُْْسااً إِنذ َماَع اَُْعْْسِا يُْْسااً  :وقوله ،عالى.   :األعلى َونَُِْْسِ

 ! وغيرها كثير من ا دات التي ،ح  على التيسير و،تنت التعسير والت دد  ي الددن. 3:ال را
هااااذه األماااا  اليساااار، وكااااره لهااااا ي لإن اهلل ،عااااالى رضاااا:" أنااااه قاااال و اااي الساااان   قااااد صااااح عاااان النبااااي  

 [. 203"]العسر
 [. 200"] ادعوا الناس، وب روا وال ،نفروا، ودسروا وال ،عسروا:" وقال 
 . مسلر"  إن اهلل لر دبعثني معنتاً وال متعنتاً، وللن بعثني معلماً ميسراً :" وقال 
 . البخاري" رواإن الددن دسر وال د اد الددن أحد إال غلبه،  سددوا وقاربوا وأب :" وقال

 [. 20"]إن خير ددنلر أدسره، إن خير ددنلر أدسره :" وقال 
 . متفق عليه" لوال أن أشق على أمتي ألمر،هر بالسواك عند كل صال :" وقال 
إني ألقو  إلى الصال  وأنا أرداد أن أتاول  يهاا  مسامع بلااء الصابي  اا،تو  كراهيا  أن أشاق :" وقال 

 . البخاري"  على أمه
أدهااا الناااس إن ماانلر منفااردن  اامدلر أ  الناااس  ليااورز،  ااإن ماان وراوااه اللبياار والضااعيف وذا :" وقااال 

 . متفق عليه"  الحار 
 . إداكر والتنتع، إداكر والتعمق، وعليلر بالعتيق: ومن ا هار قول ابن مسعود 
ال ررال وقاد مار  اي ترداق  ساقط علياه شايء مان ميازاب،  قا. نهينا عان التللاف: دقول وكان عمر  

 . دا صاحت الميزاب، ال ،خبرنا، ومضى: دا صاحت الميزاب، ماؤك تاهر أو نتس؟  قال عمر: مع عمر

                                                 
203

 .  203: رواه التبراني، صحيح التامع  
200

 ". 3 1:"رواه مسلر، صحيح التامع  
20 

 . رواه أحمد وغيره  
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مااا ورد،ااه  ااي سااوق المسااالمين : وروي أن اباان عماار ساائل عاان التاابن الااذي ،صاانعه المتااوس؟  قااال 
 . اشتردته ولر أسمل عنه

ُ  :هما إلى الحق، لقولاه ،عاالىإذا اختلف عليه أمران  إن أدسرهما أقرب: وقال امما  ال عبي  يُرُِْد اهللذ
 .    بُِكُم اَُْْْْسَ َواَل يُرُِْد بُِكُم اَُْعْْسَ 

 . إنما العلر أن ،سمع بالرخص  من هق ،  مما الت ددد  يحسنه كل أحد: وقال معمر وسيفان الثوري 
 . هماإذا ،خالتك أمران  ا ن أن أحبهاما إلى اهلل أدسر : وقال إبراهير النخعي 
ُ   :أ ضاال األمااردن أدسارهما، لقولااه ،عااالى: وروي عان متاهااد وقتاااد  وعماار باان عبااد العزدااز  يُرِْااُد اهللذ

  [20  .]بُِكُم اَُْْْْسَ 
وللن تلت األدسر ال دنبغاي أن دلاون ذردعا  ا كماا دفعال أصاحاب النفاوس المردضا  ا لتتااو  الم اروو  

إذا خير بين أمردن اختار أدسرهما ما لر دلن مخالفااً ألمار اهلل أنه كان  ،  إن من هدده المسنون عن النبي 
 . ،عالى

أو .. كمااا أن الوقااو  علااى الم ااروو المساانون ماان غياار إ ااراط وال ،فااردط، ال دتااو  أن دساامى غلااواً  
التمااااس  كماااا دفعااال مااان ،ساااول لهااار أنفساااهر الرغبااا   اااي التفلااا  مااان قياااود ال اااردع  بااازعر.. مغاااادراً للتيساااير 

 !!..التيسير
هاو ..  إن ا،ها  من دلتزمون السن  وال دتتاو ونها إلى  داد  أو نقصان بمنهر من أهل الغلاو أو الت ادد 

ومان .. باالغلو والت ادد  وللنباي .. وهو ا،ها  ل رو اهلل ،عالى باالغلو .. ا أي هذا اال،ها  ا من الغلو والتنتع 
كمااان دتهماااه باااالنق  أو التفاااردط، وهاااذا عاااين اللفااار .. داااتهر شااارو اهلل ،عاااالى باااالغلو أو درماااي نباااي اهلل باااالغلو 

 . والمروق من الددن
أو لايس مان .. لذا دنبغي على الناس أن دنتبهوا التالقا،هر وكالمهر عندما دصافون شايئاً بمناه مان الغلاو 

 !! رب كلم  دتلقها المرء ال دُلقي لها باالً ،وبقه  ي رهنر سبعين خردفاً .. الغلو 

التوسط بين أمردن كالهما  الوستي  ومن معاني :خل يه كالهما ملموم وسي التوسيط بيه  -4 
 . حيث أن الحق وسط بين باتال وباتل، من غير رنوا إلى  داد  أو نقصان باتلف

وددااان اهلل  اااي األرغ والساااماء واحاااد وهاااو ددااان : قاااال امماااا  التحااااوي  اااي ماااتن العقياااد  التحاودااا  
 . وبين الت بيه والتعتيل، وبين التبر والقدر، وبين األمن وامداس ا ا ها  امسال ف وهو بين الغلو والتقصير،

مااا أماار اهلل إال ولل اايتان  يااه نزغتااان، إمااا إلااى ،فااردط، وإمااا إلااى : قااال بعاا  الساالف: وقااال اباان القااير 
 [. 0 2]وال دبالي بمدهما طفر،  داد  أو نقصان. متاو  ف وهي ام راط

                                                 
 .  ان ر ،خردج ا هار المذكور  أعاله، كتاب الوستي   ي ضوء القرآن اللردر ، لل يخ ناصر العمر  20
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ناري  أهل السن  والتماعا  د مناون باذلك كماا د مناون بماا أخبار اهلل باه  اي   إن الفرق ال: قال ابن ،يميه 
كتابه من غير ،حردف وال ،عتيل ومن غير ،لييف وال ،مثيال، بال هار الوساط  اي  ارق األما ، كماا أن األما  هاي 

 . الوسط  ي األمر
وهار . ل الم ابه  هر وسط  ي باب صفات اهلل سبحانه و،عالى بين أهل التعتيل التهمي  وأهال التمثيا 

و اي بااب وعياد اهلل باين المررئا  والوعيددا  مان القدردا  . وسط  ي باب أ عال اهلل بين التبرد  والقدردا  وغيارهر
و اي أصاحاب رساول . و ي باب أسماء امدمان والددن بين الحرورد  والمعتزل  وبين المررئا  والتهميا . وغيرهر

 . ها -ا [2 2]بين الرا ض  والخوارو اهلل 
إنماا وصافهر وساط لتوساتهر  اي الاددن، : ، حياث قاال1/3قد ،قد  قاول امماا  التباري  اي ،فسايره و  

 ال هر أهل غلو  يه، غلاو النصاار  الاذدن غلاو بالترهيات وقايلهر  اي عيساى ماا قاالوا  ياه، وال هار أهال ،قصاير 
روا بااه، وللاانهر أهاال ،وسااط  يااه ،قصااير اليهااود الااذدن باادلوا كتاااب اهلل، وقتلااوا أنبياااءهر وكااذبوا علااى ربهاار، وكفاا

 . ها -واعتدال  يه،  وصفهر اهلل بذلك إذ كان أحت األمور إلى اهلل أوستها ا

مان خاالل ماا ،قاد  دعلار بتاالن وختام  هار االنهازاميين المفارتين ا أصاحاب الحلاول الوساط ا : ا ،نبياه 
اً والماذمو  شارعاً، وباين التياد للوستي   ي الددن، حيث اعتبروها وستاً بين الحق والباتل، وبين الممدا شارع

والضاعيف،  و قااوا ا باازعمهر وباساار الوساتي  ا باين الحااق والباتاال، وقااربوا بااين اللفاار وامدماان بحلااول وسااط 
: وإذا ماساائلوا عاان ذلااك قااالوا.. وهلااذا كاال أماار ارادوا ،مييعااه والتفلاا  منااه ردوه إلااى وسااتيتهر و،حردفااا،هر 

 !!ونحن نلتز  الوستي  والتوسط.. ال امسال  قد أمرنا بالوستي  واالعتد
   ًفَْواِِِهْم إِْن َيُقولُوَن إاِلذ َكاِذبا

َ
 هاي كلما  حاق أرادوا بهاا .  1:اللهافَكُُبَْت ََكَِمًة ََتُْرُج ِمْن ع

 . باتالً و،سودقاً للباتل
ل مان وهاي إهار أشاد وأهقا..  وستيتهر هذه  ي ن ار وساتي  الاددن، ماا هاي إال ،فاردط، ورفااء و،قصاير  

 ..! إهر من دقع  ي التقصير مع اعترا ه بالذنت والتفردط 

أن الوستي   ي امسال  هي من أبر  سمات وخصاو  التاوف  الناري  المنصور   :ـ خالصة ال و  
حياث ال دملان أن نتصاور وراود تاوفا  مرضاي  منصاور  ا دحقاق اهلل علاى .. التي ،ميزها عن غيرها من التواواف 

لتملااين لددنااه ا هاار هاار  ااي ساالوكهر واعتقااادهر وأخالقهاار و همهاار لهااذا الااددن دنحر ااون عاان أدااددهر النصاار وا
وال دملاان أن دلونااوا .. ال دملاان أن ،لااون التاوفاا  المنصااور  كااذلك .. الوسااتي  واالعتاادال إلااى غلااو أو رفاااء 

 .ير إ راط وال ،فردطنسمل اهلل ،عالى أن دتعلنا ممن دلتزمون الوستي  واالعتدال من غ.. منصوردن وهر كذلك 
                                                                                                                                                             

2 0
 .  1/20:مدارو الساللين  

2 2
 . 1 2 - 21س شرا العقيد  الواستي ،   
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 :مـلـالع:الصفة الفادسة -  
ف وأنهر علماء  ي أمور ددنهر ومعاشهر، إذ من لوا   "العلر " من الخصاو  الهام  للتاوف  المنصور  كذلك  

وهذا ال دعني أن رمياع أ اراد التاوفا  المنصاور  علمااء ومبار ون  اي .. صفا،هر األخر  ا نف  الذكر أن دلونوا علماء 
العلاار و،حصاايله، وهاار علااى درراا  واحااد  ماان العلاار والتحصاايل، إال أن صاافهر ال دتااو  أن دخلااو ماان العلماااء  تلاات

الربااانيين العاااملين، والااذي دقاارر ذلااك أن التاوفاا  المنصااور  ماان صاافا،هر ا كمااا ،قااد  ا دااممرون بااالمعرو  ودنهااون عاان 
.. وأهال ا،بااو واقتاداء .. هر، وأنهر أهل عدل و،وساط المنلر، ودقا،لون  ي سبيل اهلل ،عالى، وأن الددن قاور وطاهر ب

وإال .. إال العلماء العاملون أو من دتو ر لددهر قسط ال بمس به مان العلار ال ارعي وهذه مها  ال دملن أن دنه  بها 
 .  إن راهل ال يء كفاقده ال دملن أن دُعتيه

ٌة يَْدُعوَن إََِل اْلَْ  :قال ،عاالى مذ
ُ
َْنَْهاْوَن َعاِن الُْمنَْكارِ َوتْلَُكْن ِمنُْكْم ع ُمُروَن بِاالَْمْعُروِف َو

ْ
َْاَ رْيِ َو

ُم الُْمْفلُِحونَ  ُِ وََئَِك 
ُ
 .  20:آل عمران َوع
 [. 1 2"]الروا  دعني المتاهددن والعلماء هر خاص  الصحاب  وخاص ":" األم "قال الضحاك  ي ،فسير 
 [.   2]نوا علماء وليس كل الناس علماءمعناه أن ا مردن دتت أن دلو : قال القرتبي  ي التفسير 
ِ َوَما  :وكذلك قولاه ،عاالى  َصاَبُهْم ِ  َسيِيِ  اهللذ

َ
ُنوا لَِما ع َِ ِيِْن ِمْن نَِبٍِ قَاتََ  َمَعُه رِِبِيُّوَن َكثرٌِي َفَما َو

َ
َوَكَب

اابِرِْنَ  ُ ُُيِابُّ الصذ   التاوفا  المقا،لا  المنصاور ، قاال وهاذه صاف. 3 2:آل عماران َضُعُفوا َوَماا اْساَتََكنُوا َواهللذ
 [.   2]هر العلماء الصُُّبر" ربيون :" الحسن

 .  دل أن التاوف  المنصور  إذا لر دلونوا كلهر علماء، ال بد أن دتخلل صفو هر العلماء العاملون 

ء  ااي والقيااا  بالواربااات ماان الاادعو  الوارباا  وغيرهااا دحتاااو إلااى شااروط دقااا  بهااا، كمااا رااا: قااال اباان ،يميااه 
دنبغي لمن أمر بالمعرو  ونهى عن المنلر، أن دلون  قيهاً  يما داممر باه  قيهااً  يماا دنهاى عناه، ر يقااً  يماا :" الحددث

 ".دممر به، ر يقاً  يما دنهى عنه، حليماً  يما دممر به حليماً  يما دنهى عنه 

لك أقاارب التاارق إلااى ،حصاايل  الفقااه قباال األماار ليعاار  المعاارو  ودنلاار المنلاار، والر ااق عنااد األماار ليساا 
 [. 1 2]المقصود، والحلر بعد األمر ليصبر على أذ  المممور المنهى،  إنه كثيرًا ما دحصل له األذ  بذلك 

والقصد من بياان هاذه الصاف  للتاوفا  المنصاور ، أن دادرك القاارم أن مان اهتماماات التاوفا  المنصاور  تلات  
ومتتلبا،هاا ونواقضاها، أ ضال وأشار  العلاو  " ال إله إال اهلل "   التوحيدالعلر و،حصيله، وبخاص  العلر المتعلق ب هاد

 . على امتالق، وهو أول ما دنبغي االبتداء به ،علماً و،عليماً 

                                                 
2 1

 .    /2:،فسير ابن كثير  
2  

   /231 . 
2  

 . 0 1/ :،فسير القرتبي  
2 1

 . 230/ 21:الفتاو   



  ُب أْن ُتكثَِّر سواَدهاالتي يجِصَفُة الطاِئَفِة المنُصورِة 
 

 
93 

نذااُه ال إََِلَ إاِلذ اهللذ  :كمااا قااال ،عااالى 
َ
دلااون بفقااه " ال إلااه إال اهلل"والعلاار بااا .  2: محمااد فَاااْعلَْم أ

هاا ونواقضااها،  ياام،ي بااللوا   وال ااروط اعتقاااداً وقاوالً وعماااًل، ودنتهااي عان النااواق  ودلفاار معناهاا، ومعر اا  لوا م
ااُغوَت  :بها، كما قال ،عالى َ َواْجَتنُِباوا اَطذ ِن اْمُباُدوا اهللذ

َ
ٍة رَُساواًل ع مذ

ُ
ِ ع
.  3 :النحال  َوَََقْد َبَعثَْنا ِ  ُكِ

ُْؤْ   :وقال اُغوِت َو ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاَُْعْرَوةِ الُْوَََّْق ال انْفَِصامَفَمْن يَْكُفْر بِاَطذ  . 113:البقر لََها ِمْن بِاهللذ
مان وحاد اهلل ،عاالى، وكفار بماا دعباد مان دوناه، حار  مالاه ودماه، وحساابه علاى اهلل :" و ي صحيح مسلر 
 ." ه ودمااه، وحسااابه علااى اهللماان قااال ال إلااه إال اهلل، وكفاار بمااا دعبااد ماان دون اهلل، حاار  مالاا:" و ااي رواداا ."

مفهو  الحددث أن من وحد اهلل ،عالى، أو قال ال إله إال اهلل، للنه لر دلفر بما دعباد مان دون اهلل ال دحار  مالاه 
 [. 3 2]ودمه 

أناه قاال لمعااذ لماا أرساله إلاى  ومن األدل  كذلك  على أولود  هذا العلار الع اير، ماا صاح عان النباي  
ال إلاه إال اهلل ا  اإذا :قو  أهل كتااب،  لايلن أول ماا ،ادعوهر إلياه عبااد  اهلل ا و اي روادا إنك ،قد  على :" اليمن

 ..".هر عر وا اهلل،  مخبرهر أن اهلل قد  رغ خمس صلوات  ي دومهر وليلت
ونحان  تياان،  تعلمناا امدماان قبال أن ناتعلر القارآن،  كناا ماع النباي : وعن رندب بن عباد اهلل، قاال 

 [. 0 2]قرآن  ا ددنا به إدماناً هر ،علمنا ال
منه دعلر ختم من دزهاد بهاذا العلار الع اير ودتعلاه  اي آخار أولودا،اه، واهتماما،اه، و،اراه دا هر أن دلاون  

 . على إدمان العتاوز بدالً من أن دتتهد  ي أن دلون على إدمان الصحاب  والتابعين لهر بإحسان إلى دو  الددن
والتهاااد  ااي ساابيل اهلل  هااذا كلااه دقتضااي ماانهر .. هااي عاان المنلاار كااذلك مهماا  األماار بااالمعرو  والن 

االهتمااا  بتلاات العلاار و،حصاايلهف ليقومااوا بالمهااا  والواربااات ال اارعي  الملقااا  علااى عااا،قهر علااى أ ضاال وأ،اار 
 .وره

أن من خصااو  التاوفا  المنصاور  العلار، وبخاصا  مناه العلار بالتوحياد الاذي دعناي :خالصة ال و  
 إنه إن دلان دحتمال علاى أ اراد التاوفا  المنصاور  .. أن ال إله إال اهلل، وأن محمداً رسول اهلل  بمتموعه شهاد 

وماااادلوال،ها، " ال إلاااه إال اهلل " التهااال بااابع  مساااااول الاااددن، إال أنااااه ال دملااان أن نتصاااور أحااااداً مااانهر دتهاااال
 ! هر بعد ذلك ن ير إليه بمنه من التاوف  المنصور .. وشروتها 

                                                 
ال ددخل امسال ، وأن ال هاد  ال ،نفعه حتى دم،ي بلوا مها وشروتها،  األمر ليس  " ال إله إال اهلل:"ال دعني ذلك أنه بقوله 3 2

إال أناه إذا أ،اى بعاد ذلاك بنااق  ..   وهاي ،نفعاه و،حمياه و،صاون حرما،اه كذلكف  إن شاهاد  التوحياد ،ادخل صااحبها امساال
دمان ا من غير عذر شرعي معتبر ا دلون قد أ،ى بال يء وضده  ي آن واحد، وبالتالي  إن شهاد  التوحياد هناا ال ،نفعاه وال لإل

مان داوار  امساال ، والمسامل  أو يناهاا ،حف ه إال إذا استدرك على نفسه  تاب وأقلع عن الناقض  التي كان  سابباً  اي خروراه 
 ".  شروط ال إله إال اهلل " وكذلك كتاب " قواعد  ي التلفير " بحثاً واستدالاًل  ي كتابنا 

2 0
 . 200:صحيح سنن ابن مار   
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 .الصبر والثبات:لفابعةـ الصفة ا7 
 هاي والابالء قردناان ال دفترقاان .. للمها  الع ا  الملقا  على كاهل التاوف  المنصور   هي تاوف  مبتال   

 ..!وذُكرت ا ال  والتراحات ..  إذا ذُكرت التاوف  المنصور  ذُكر البالء .. 
هرت ساااها  الباتااال واشاااتدت الصااابر والثباااات علاااى الحاااق مهماااا ،لاااا.. ومااان لاااوا   الااابالء واالحتسااااب 

 ..! عليهر 
دلااون نقماا  علااى صاااحبه  ااي .. دتبعااه ،سااخط ونلااوس .. بااالء ماان غياار صاابر وال هبااات، وال احتساااب 

و التاوفا  المنصاور  .. وهو عالم  على شقاء وضعف إدمان صااحبه .. وهو بالء غير محمود .. الدنيا وا خر  
 ..! أبعد الخلق عن هذا الُخلِق المذمو  

وال صابر وال هباات .. وال آال   وال دمااء .. وال أشاالء .. وال رراحاات .. وف  منصور  من دون بالء تا
 ..! بلوكب  ع يم  من األحاددث  لن ،لون هي التاوف  المنصور  المرضي  التي خصها النبي .. 

ور المقااارب مااان قصااا" بالسااالفي األهاااري " كااار أضاااحلني ذاك المغااارور الاااذي دلثااار مااان ،سااامي  نفساااه 
عنادما قاال لاي وبلال وقاحا  ا مزكيااً .. والاذي ال دُعار  عناه قاط أناه ابتلاي دومااً  اي اهلل .. التواغيا  ال االمين 

 !! ؟.. من هر .. إذا لر نلن نحن .. نحن التاوف  المنصور  : نفسه ومن على شاكلته ا
 !!  لو كانوا دعلمون.. ،لبيس إبليس .. أضغاث أحال  .. هراء 

.. ُعر اوا بالتهااد والقتاال .. هر التليع   ي كل ميدان من ميااددن الخيار والعتااء .. ور  التاوف  المنص
وهاذه خصاال ال دملان .. ال دهاابون  اي اهلل لوما  الوار .. وال هور على من ناوأهر وخاالفهر .. والصدو بالحق 

إِِّنِ َجاَزُْْتُهُم  :ال ،عاالىوالصبر والثبات على الحاق مهماا كانا  التضاحيات، كماا قا.. أن ،تم،ى إال مع البالء 
ُم اََْفائُِزونَ  ُِ ُهْم  نذ

َ
وا أ  .222:الم منوناِْلَوَْم بَِما َصَُبُ

وا :وقال ،عالى َتْ ِ بَِما َصَُبُ ْم َمرذ ُِ ْجَر
َ
وََئَِك يُْؤتَْوَن ع

ُ
 . 1:القص  ع

وا َجنذًة وََحرِْراً :وقال ،عالى ْم بَِما َصَُبُ ُِ  . 21:امنسان وََجَزا
نُْفاِس َوامذَماَراِت  :ال ،عاالىوقا

َ
ْماَواِل َواْْل

َ
ٍء ِمَن اْْلَوِْف َواْْلُوِع َوَنْقٍص ِمَن اْْل َوَلَبْلَُونذُكْم بََِشْ

ابِرِْنَ  ِ الصذ  . 211:البقر  َوبََِشِ
نذ إِ .*َواََْعَْص  :وقد أهنى اهلل ،عالى على الصبر والصابردن، وعلى الذدن دتواصون بالصبر،  قاال ،عاالى 

ُْبِ * اْْلِنَْساَن ََِِف ُخْْسٍ  ِقِ َوتََواَصْوا بِالصذ اِِلَاِت َوتََواَصْوا بِاِْلَ وا الصذ
ِيَن آَمُنوا وََعِملُ  . العصر إاِلذ اَّلذ

ابَِراِت  :وقال ،عالى ابِرَِْن َوالصذ ادِقَاِت َوالصذ ادِقَِ  َوالصذ  .  1 :األحزاب َوالصذ
ُ   :وقال ،عالى ابِرِْنَواهللذ  . 3 2:آل عمران ُُيِبُّ الصذ
اابِرِْنَ   :وقاال ،عاالى ُ َمَع الصذ وال خاو  .. ومان كاان اهلل معاه  اال ضايع  علياه .   1:البقار   َواهللذ

 . عليه
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إن النصاار مااع الصاابر، وإن الفاارو مااع اللاارب، وإن مااع :" أنااه قااال و ااي الساان   قااد صااح عاان النبااي  
 ". العسر دسرا 

شاد  ماا  بالء على الصاحب  ا رضوان اهلل ،عالى عليهر ا وهار  اي ملا ، شالوا إلاى النباي ولما اشتد ال 
قااد كااان ماان قاابللر :" مصاابراً إداااهر دالقونااه ماان أذ  األعااداء، وسااملوه أن دستنصاار لهاار وداادعو لهاار،  قااال 

ين ودم ااط د خااذ الرراال  ُيحفاار لااه  ااي األرغ  يتعاال  يهااا هاار داا ،ى بالمن ااار  يوضااع علااى رأسااه  يتعاال نصااف
بمم اط الحددد دون لحمه وع مه ما دصده ذلك عان ددناه، واهلل لياتمن اهلل هاذا األمار حتاى دساير الراكات مان 

 . متفق عليه"  صنعاء إلى حضرموت ال دخا  إال اهلل والذوت على غنمه،  وللنلر ،ستعتلون
.. النصر والفتح والتملاين وإلى .. وال اهد مما ،قد  أن الذي دتتلع ألن دلون من التاوف  المنصور   

ال بااد لااه ماان التحلااي بالصاابر والثبااات علااى الحااق وعلااى ،حماال ،بعااات هااذا الثبااات مهمااا اشااتدت ضااراو  هااذا 
 ..!التبعات، وكان  حتر التلاليف 

وال باد لمان دارث دعاو  األنبيااء مان .. ودعاو  األنبيااء لهاا أعاداء .. التاوف  المنصور  هار ورها  األنبيااء 
 ااان ر إلااى ورقاا  باان نو اال عناادما قااال للنبااي .. عااداء األنبياااء، وأن دُعاااد  ماان قباال أعااداء األنبياااء أن دتصااد  أل

 ":البخاري" لر دمت ررل قط بمثل ما رئ  به إال عودي . 
ودسير على مانهج األنبيااء ال باد مان أن دتعارغ لماا ،عارغ لاه األنبيااء مان ..  من كان من وره  األنبياء 

 [.   2]اعداء ملل الباتل كله
هر هو ماع ذلاك ال درداد .. ودلون صادقاً ومو قاً  ي مسيره .. أما من أراد أن دسير على منهج األنبياء 

وهااو مثلااه مثاال ماان أراد أن دتمااع بااين ال اايء ..  هااذا دحلاار بالمسااتحيل .. أن دُبتلااى أو أن دلااون لااه أعااداء 
 ! وضده معا

لياذكرهر  أستوقفهر سعد بان  رار  .. قب  الثاني   ي الع وكذلك لما أراد أهل المددن  مبادع  النبي 
رودداً دا أهل دثارب، إن إخراراه الياو  مفارقا  للعارب كا ا ، أو قتال خيااركر، :" ختور  ما هر قادمين عليه،  قال

وأن ،عضلر السيو ،  إما أنتر قو  ،صابرون علاى ذلاك،  خاذوه وأراركر علاى اهلل، وإماا أناتر قاو  ،خاا ون مان 
 [.   2"]  ذروه،  بينوا ذلك  هو أعذر للر عند اهللأنفسلر خيف  

                                                 
2  

وراه  حيث ،راهر دحصرون الحددث  ي ..  هماً خاتئاً " العلماء وره  األنبياء :" كثير هر الذدن دفهمون حددث النبي    
 ..! من دون مراعا  للعمل .. وحفذ المتون .. العلر 

والصابر علاى .. ورها  األنبيااء  اي التهااد والتضاحي ، والصادو باالحق .. والحق أن العلماء ورها  األنبيااء  اي العلار والعمال     
 هاذا هاو .. مان مواقاف وأعماال  وره  األنبياء  ي أخالقهر وكال ماا دصادر عانهر.. وره  األنبياء  ي الخ ي  والتقو  .. البالء 

 !وعلى هذا المعنى والتفسير دنبغي أن ُدحمل.. وهلذا دنبغي أن دُفهر الحددث .. الوارث الحقيقي 
2  

 . رواه أحمد والبيهقي  
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مفارق  للقو  ا إن كانوا علاى الضاالل  واللفار ا وقتال و، اردد لخياار : هذه هي حتر التبعات والتلاليف 
 مااان كاااان مااان ورهااا  األنبيااااء بحاااق، واراد .. و،لالااات سااايو  أمااار اللفااار علاااى أهااال الحاااق وامدماااان .. الااادعا  

و،بعااات .. ال بااد لااه ماان أن دااروغ نفسااه  علااى ،حماال ،بعااات الاادعو  إلااى اهلل .. اء المسااير علااى تردااق األنبياا
 . وأرره على اهلل.. ودتوقع من األعداء المزدد من الليد والملر ..  المسير على منهاو وختى النبي 

وقبال أن دمضاوا .. عتيت أن سعد بن  رار  ومن معه دعر ون كل ذلاك  اي األداا  األولاى مان إساالمهر  
الاذدن ددرساون العلاو  ال ارعي  .. وكثيار غيارهر ممان دت ابعون باالعلر .. بينما دكاا،ر   مانناا ..  بيعتهر للنبي 

باال .. ودتااادلون عليااه .. ،ااراهر  ااي شااكٍّ ماان ذلااك .. وعلااى دااد الم ااادخ .. الساانوات التااوال  ااي التامعااات 
 !! وأكثرهر ال دعر ه

وُكْم َمْن دِينُِكْم إِِن اْسَتَطاُعواَوال يََزالُوَن ُيَقا  :قال اهلل ،عالى  . 120:البقار   تِلُونَُكْم َحَّتذ يَُردُّ
ِ َماا ال يَرُْجاونَ  :وللان لَُموَن َوتَرُْجوَن ِماَن اهللذ

ْ
لَُموَن َكَما تََب

ْ
ُهْم يََب لَُموَن فَإِنذ

ْ
.  20:النسااء إِْن تَُكونُوا تََب

 .وال مولى لهر.. والنا واهلل م.. وقتالهر  ي النار .. قتالنا  ي التن  
واهلل داا رساول اهلل إناي أحباك،  قاال لاه رساول :  قاال و اي السان   قاد صاح أن رراالً أ،اى إلاى النباي  

أي خذ حذرك واستعدادا،ك  ي ،قبال [. 0 2]"  إن البالدا أسرو إلى من دحبني من السيل إلى منتهاه:" اهلل 
وإال ماا أساهل .. وبرهانهاا الابالء والصابر علاى الابالء .. رهاان  للمحبا  ب.. إن كن  صادقاً  يما ،قول .. البالء 

 ! ؟..أن ددعي المحب  كل امرٍم 
وأكثاارهر ا،باعااً لمنهاراه وسانته وسااير،ه، .. أكثارهر باالء  اي اهلل  وأكثار النااس حبااً هلل ،عاالى وللنبيااه 

َ  :، كما قال ،عالىو،خلقاً بمخالقه   . 2 :آل عمران   فَاتذبُِعوِِن ُُيْبِبُْكُم اهللذ قُْ  إِْن ُكنُْتْم َُتِبُّوَن اهللذ
أشد الناس بالء األنبياء هر األمثل  األمثل، دبتلى الررل على حست ددنه  إن كان  ي ددناه :" وقال  

صلباً اشتد بالؤه، وإن كان  ي ددنه رق  ابتلي على حست ددنه،  ما دبرا الابالء بالعباد حتاى دتركاه دم اي علاى 
 [. 2 2"]عليه ختيئ   األرغ ما

أشااد الناااس بااالًء األنبياااء هاار الصااالحون، وإن كااان أحاادهر دفاارا بااالبالء كمااا دفاارا أحاادكر :" وقااال  
 [. 1 2"]بالرخاء 

 [.    2"] ما أوذي أحد ما أوذد   ي اهلل عز ورل:"عن نفسه وقال  
 [.   2"] كما دضاعف لنا األرر، كذلك دضاعف علينا البالء:" وقال  

                                                 
2 0

 . 3 21:رواه ابن حبان، السلسل  الصحيح   
2 2

 .   2:رواه الترمذي وغيره، السلسل  الصحيح   
2 1

 .   2:سل  الصحيح رواه ابن مار  وغيره، السل  
2  

 . 1111:السلسل  الصحيح   
2  

 . 0 10:السلسل  الصحيح   
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إن الصالحين ُد دد عليهر، وإنه ال دصيت م ناً نلبا  مان شاوك   ماا  اوق ذلاك، إال ُحتا   :"وقال  
 [. 1 2"] بها عنه ختيئ ، ور ع بها درر 

إن ِع َاار التاازاء مااع ع اار الاابالء، وإن اهلل إذا أحاات قوماااً ابااتالهر،  ماان رضااي  لااه الرضااى :"وقااال  
 [. 3 2"] ومن سخط  له السخط

ن التاغيا  لماا رأ  النااس قاد آمناوا بااهلل رب العاالمين، وحصال ماا كاان ومن قص  أصاحاب األخادود، أ 
ماان لاار دررااع عاان ددنااه : أماار باألخاادود باام واه الساالك  ُخاادت وأضاار   يهااا النيااران، وقااال" دخ اااه ودلرهااه 

اقتحر،  فعلوا حتى راءت امرأ  ومعها صابي لهاا  تقاعسا  أن ،قاع  يهاا،  قاال لهاا :  اقحموه  يها، أو قيل له
 . مسلر"  دا أمه اصبري  إنك على الحق: غال ال
أما الذدن دعبدون اهلل على حر ف  يتعلون  تن  النااس كعاذاب اهللف  ينقلباون علاى أعقاابهر متساختين  

ها الء ال دحسابون .. ودلثارون مان الولولا  وقاولهر لاو كاان لماا كاان كاذا .. ومنفردن ألدنى باالء دنازل بسااحتهر 
 ..!على هد  أنفسهر على خير أو أنهر 

نذ  : يهر و ي أمثالهر دقول ،عالى
َ
َصابَُه َخارْيٌ اْطَماَ

َ
َ لََعَ َحرٍْف فَإِْن ع َوِمَن الذاِس َمْن َيْعُبُد اهللذ

اُن الُْمبِ ُ  َو اْْلُْْسَ ُِ نَْيا َواْْلِخَرةَ َذلَِك  َصاَبتُْه فِتَْنٌة انَْقلََب لََعَ وَْجِههِ َخِْسَ اِلُّ
َ
 . 22:حجال بِهِ  ْن ع

 :،  خاط ختااً هلاذا أماماه،  قاالكناا رلوسااً عناد النباي : و ي الحددث عن رابر بن عباد اهلل، قاال   
هاار " هااذه ساابل ال اايتان :" ، وخااط ختاااً عاان دمينااه، وخااط ختاام عاان شااماله، وقااال"هااذا ساابيل اهلل عااز وراال "

اِِط مُ  :وضع دده  ي الخط األوسط هر ،ال هذه ا دا  َذا ِِصَ َِ نذ 
َ
اُبَ  َوع ْسَتقِيماً فَااتذبُِعوَُ َوال تَعذبُِعاوا السُّ

اُكْم بِهِ َََعلذُكْم َتتذُقونَ  َق بُِكْم َمْن َسيِيلِهِ َذَُِكْم َوصذ  [2 0.]َفَتَفرذ
ُ َُّمذ اْسَتَقاُموا :وقال ،عالى ِيَن قَالُوا َربَُّنا اهللذ  لار : قال أبو بلر الصاددق . 0 : صل  إِنذ اَّلذ

 [.   2]عنه دمن  وال دسر دلتفتوا 
ومن األنبياء ا عليهر الصال  والسال  ا من استمر  ي دعو،ه السنين التوال،  ما آمان معاه إال قليال مان  

، الذي طل ددعو قومه ما دزدد عن ،سعماو  عاا ،  لانا  النتيتا  كماا قاال الناس، كما قال ،عالى عن نوا 
 . 0 :دهو   َوَما آَمَن َمَعُه إاِلذ قَلِي  :،عالى

إن مان األنبيااء نبيااً ماا دصادقه مان :" بل إن من األنبيااء مان ال دا من باه إال الررال الواحاد، كماا قاال 
 [.   2"]أمته إال ررل واحد

                                                 
2 1

 . 2320:أخرره التبراني وغيره، السلسل  الصحيح   
2 3

 . 3 2: رواه الترمذي وابن ماره، السلسل  الصحيح   
2 0

 ". 23:"رواه ابن أبي عاصر  ي السن ، وصححه ال يخ ناصر  
2  

 . 1 / 1:الفتاو   
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للاااان كاااال ذلااااك لاااار دلاااان دتعلهاااار دسااااتعتلون النصاااار علااااى اهلل ،عااااالى، أو دحياااادون عاااان صااااراط اهلل 
بل كاانوا .. ، حاشاهر [100]ي استتالب الناس إلى دعو،هرالمستقير، ودتلبون السبل الملتود  الخاتئ  أمالً  

.. وع ماا  التضااحيات .. المثاال األعلااى  ااي الوقااو  عنااد الحااق ال دتتاو ونااه إلااى غيااره مهمااا كاناا  النتاااوج 
َوَََقاْد  :وارتناب كل ماا دُعباد ساواه، كماا أمارهر اهلل ،عاالى.. وكانوا دعا  إلى اهلل ،عالى وإلى عباد،ه و،وحيده 

ااُغوَت َبَعثْ  َ َواْجَتنُِباوا اَطذ ِن اْمُبُدوا اهللذ
َ
ٍة رَُسواًل ع مذ

ُ
ِ ع
هاذه هاي مهماتهر األساساي  . 3 :النحالَنا ِ  ُكِ

إلاى عبااد  اهلل [ 102]ومهم  الدعا  العاملين من بعدهر إلى دو  القيام ف وهي إخراو العبااد مان عبااد  التااغوت
 . ،عالى وحده

التاي دتات أن دانه  .. د بحق ا هي قضي  القضادا التي ال ،علوها قضي  هذه القضي  ا قضي  من المعبو  
وقباال أن دُعتااوا .. ال دلتفتااون عنهااا إلااى غيرهااا قباال أن دفرغااوا منهااا .. لهااا العلماااء العاااملين بلاال رااد وإخااالس 

 ..! امراب  الصادق  عليها من الناس كل الناس 

والتاي كاان علاى أساساها دُعقاد .. د سالفنا الصاالح هذه القضاي  الهاما  التاي لار ،لان ،قبال المسااوم  عنا
إال أناه وراد  اي  مانناا كثيار .. الوالء والبراء، وألرلها ُ،سل السيو ، وُ،تايش التياوش ودُعقاد السالر والحارب 

قد  رتوا بها، و،تاو وها إلى غيرها من المها  والمساول قبل أن ،حسر ماع التواغيا  .. ممن ُدسمون بالدعا  
                                                                                                                                                             

 .  1 2:حيح التامعرواه مسلر، ص   2
،لاون  تنا  دلثار  يهاا الماال ودفاتح  يهاا القارآن، حتاى دقارأه الما من والمناا ق، والررال والمارأ ، : عن معاذ بن ربل، قال 100

ماا ا،باع  اواهلل ألقرأناه عالنيا ،  يقارأه عالنيا   اال دُتباع،  يتخاذ مساتداً :  يقارأه الررال سارًا  اال دُتباع،  يقاول. والصغير واللبير
 . ،  إداكر وإداه  إنها بدع  ضالل ، هالهاً و كالماً ليس من كتاب اهلل وال من سن  رسول اهلل ودبتد 
ما للناس ال دتبعوني وقد قرأت القرآن ؟ ما هر بمتبعي حتى ابتدو لهر غيره،  إداكر وما :  يوشك أن دقول قاول: و ي رواد     

 ". البدو والنهي عنها" ي كتابه رواه ابن أبي وضاا بسنده. ابتدو  إن ما ابتدو ضالل 
التاغوت  علوت من التغيان، والتغيان متاو   الحدف وهو ": التاغوت" ،  ي معنى100/ 1قال ابن ،يميه  ي الفتاو   102

األصانا  تواغيا ،  اي الحاددث   المعبود من دون اهلل إذا لر دلن كارهاً لذلك تاغوت، ولهذه سمى النباي . ال لر والبغي
والمتاو  ي معصي  اهلل والمتاو  ي ا،باو غيار الهاد  وددان الحاق ". ودتبع من دعبد التواغي  التواغي  :" قال الصحيح لما

سواء كان مقبواًل خبره المخالف للتاب اهلل، أو متاعاً أمره المخالف ألمر اهلل، هو تاغوت، ولهذا سامى مان ،حاوكر إلياه مان 
 . اً تغا  ا ا ها حاكر بغير كتاب اهلل تاغوت، وسمى  رعون وعاد

التاغوتف كل ما ،تاو  به العبد حده من معبود أو متبوو أو متاو،  تاغوت كل قو  : 2/10وقال ابن القير  ي األعال       
من دتحاكمون إليه غير اهلل ورسولهف أو دعبدونه من دون اهلل، أو دتبعونه على غير بصير  من اهلل، أو دتيعونه  يما ال دعلمون أنه 

هلل،  هذه تواغي  العالر إذا ،مملتها و،ممل  أحوال الناس معها رأد  أكثرهر عدلوا من عباد  اهلل إلى عباد  التااغوت،  تاع 
 .  وعن التحاكر إلى اهلل وإلى الرسول إلى التحاكر إلى التاغوت، وعن تاعته ومتابع  رسوله إلى تاع  التاغوت ومتابعته ا ا ها 

دسااهل .. وهااو من ااور  ااي موقعنااا علااى امنترناا  .. ومااا دتعلااق بااه ماان مساااول كتاباااً مسااتقاًل .. ت وقااد أ ردنااا  ااي التاااغو      
 .الوقو  عليه لمن شاء



  ُب أْن ُتكثَِّر سواَدهاالتي يجِصَفُة الطاِئَفِة المنُصورِة 
 

 
99 

ورضاوا بالفتاات اليساير الاذي دُرماى .. قبل أن دتفقوا معهر على قضي  من المعبود بحاق  اي الوراود ال المين، و 
وعااااادوه  تحااااااً ونصاااااراً للااااادعو  ماااااا بعاااااده مااااان ..  بااااااركوه وحسااااانوه، واساااااتلثروه  اااااي أعاااااين النااااااس ..إلااااايهر 

 [..!! 101]نصر

                                                 
ماا دالقياه المسالمون مان معاناا  وأذ  مان قبال .. ذُكار أماا  أحاد ها الء الخاواس المعارو ين بن ااتهر  اي متاال الادعو   101

ألار دسامحوا لناا بامن نصالي؟ قيال : مستنلرًا على المسلمين ولايس علاى التغاا  بع  األن م  العلماني  التاغي  اللا ر ،  قال
إذاً عاال  نساتثيرهر ! ؟..ألار دسامحوا لناا أن نحتات نسااءنا : أي نعر، قال: ألر دسمحوا لنا أن نصو ؟ قيل له: نعر، قال: له

وهاذا .. لصاال  والصايا ، و،حتيات النسااء  نضاترهر إلاى أن دحرمونناا مان ا.. علينا بمعادا،هر والتبرؤ مانهر ومان معباودا،هر 
 !الخير الذي نحن عليه؟

أليسااا  الااادعو  إلاااى عبااااد  اهلل وحاااده واللفااار بالتااااغوت هاااي دعاااو  رمياااع األنبيااااء : وأذكااار أنناااي قلااا  لل ااايخ دومهاااا     
شاردح  كبيار  مان  مان المعباود  اي  مانناا ا عناد:  قلا  لاه. أن نعار: والمرسالين، ومان ،ابعهر بإحساان إلاى داو  الاددن؟  مرااب

الناس ا اهلل أ  التاغوت؟ من المتاو لذا،ه، اهلل أ  التاغوت؟ من الاذي ُد ارو للعبااد، اهلل أ  التااغوت؟ مان الاذي دُعقاد علياه 
الوالء والبراء، اهلل أ  التاغوت؟ من الذي ُدحت لذا،ه، اهلل أ  التاغوت؟ ممن دتلقى النااس قايمهر وقاوانينهر ودساا،يرهر، مان 

 !؟؟..التاغوت؟ إلى من درد النزاو والخال  بين الناس، إلى اهلل أ  إلى التاغوت  اهلل أ 
إلاى   إذا كان التواب التاغوت ا وهو كذلك  ا أدركا  داا شايخنا أن أكثار النااس  اي  مانناا قاد عادلوا عان عبااد  اهلل      

 ..!عباد  التاغوت 
دداا  ،صاار  هلل ،عااالى، ومااا سااو  ذلااك دصاار  للتاااغوت، وهااو ماان هاار لااو كااان دداان اهلل متاارد صااال  وصاايا  وشااعاور ،عب     

نصيبه، لو كان األمر كذلك لما حصل هذا الصراو والتدا ع بين الحق وأهله من ره  وبين الباتل وأهله من ره  أخار ، عبار 
نهر هاي خيار دليال علاى التاردخ امنساني وإلى أدامناا هاذه، وإلاى أن ،قاو  السااع ، وساير  األنبيااء والمرسالين ماع تواغيا   ماا

َولَااْوال َد ْااُع الل ااِه الن اااَس بَاْعَضااُهْر بِاابَاْعٍ    :حقيقاا  هااذا الصااراو والتاادا ع الااذي لااواله لمااا عبااد اهلل  ااي األرغ، كمااا قااال ،عااالى
َد ْااُع الل ااِه الن اااَس بَاْعَضااُهْر بِاابَاْعٍ  َولَااْوال  :وقااال ،عااالى.  112:البقاار  َلَفَسااَدِت اأْلَْرُغ َوَلِلاان  الل ااَه ُذو َ ْضااٍل َعلَااى اْلَعاااَلِمينَ 

َمْ  َصَواِمُع َوبَِيع  َوَصَلَوات  َوَمَساِرُد دُْذَكُر ِ يَها اْسُر الل ِه َكِثيراً َولَيَاْنُصَرن  الل ُه َمْن داَ   . 0 :الحجْنُصُرهُ َلُهدِّ
أساو  حسان ،   د منوا باهلل وحده،  لنا  ي إبراهير  أما البراء  من ال رك وأهله ومناصبتهر العداو  والبغضاء أبداً حتى     

ِمم ا ،َاْعُبُدوَن ِماْن ُدوِن الل اِه  َقْد َكاَنْ  َلُلْر ُأْسَو   َحَسَن   ِ ي ِإبْاَراِهيَر َوال ِذدَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْر ِإن ا بُاَرآُء ِمْنُلْر وَ :كما قال ،عالى
َنُلُر اْلَعَداَوُ  َواْلبَاْغَضاُء أََبداً َحت اى ،ُاْ ِمنُاوا بِالل اِه َوْحاَدهَكَفْرنَا ِبُلْر َوَبَدا بَاياْ  َأ َااَرأَدْاُتْر َماا ُكْناُتْر   :وقاال ،عاالى .  :الممتحنا نَاَنا َوبَاياْ

َوِإْذ قَااَل ِإبْااَراِهيُر أِلَبِياِه َوقَاْوِماِه :وقاال ،عاالى. 00:ال عراء   َِإنا ُهْر َعُدوٌّ ِلي ِإال  َرب  اْلَعاَلِمين. أَنْاُتْر َوآبَاؤُُكُر اأْلَْقَدُمونَ .،َاْعُبُدونَ 
ُأ ٍّ َلُلْر َوِلَما ،َاْعبُاُدوَن ِماْن ُدوِن الل اِه َأ َاال :وقال ،عالى.  10:الزخر ِإال  ال ِذي َ َتَرِني  َِإن ُه َسيَاْهِددِن . ِإن ِني بَاَراء  ِمم ا ،َاْعُبُدونَ 

ُقْل َصَدَق الل ُه  َا، ِبُعوا ِمل اَ  ِإبْااَراِهيَر َحِنيفااً َوَماا  :هذه هي مل  إبراهير التي أمرنا با،باعها، كما قال ،عالى.  30:األنبياء،َاْعِقُلونَ 
وال درغت عان ملا  إباراهير إال السافيه، ومان أراد لنفساه السافاه  والخساران، كماا قاال .  1 :آل عمران َكاَن ِمَن اْلُمْ رِِكينَ 

 . 0 2:البقر دَاْرَغُت َعْن ِمل ِ  ِإبْاَراِهيَر ِإال  َمْن َسِفَه نَاْفَسه  َوَمنْ :،عالى
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 :ـثوع البحـوضـة مبـة متعلقـرقـل متفـائــ مس

أم أ ـه  .. الفراة الناجيـة هـي الطائفـة المنصـورة الظـاهرة      هل  :المفألة األولى -1 

  !؟.. يوجد  ارق بينهما مه بعض الوجو  

وبخاصااا  أن بعااا  .. قااد كثااار كاااال  امخااوان حاااول هاااذه المساامل  . الحماااد هلل رب العاااالمين: التااواب
لاذا دتعاين التاواب ..   ضالوا وأضالوا.. الباحثين قد خاضوا ا لغاد   ي نفوسهر ا  ي المسامل  بغيار علارف  ام توا 

 . على هذه المسمل  ب يء من التفصيل، واهلل المستعان
كل  رد من التاوف  ال اهر  المنصور  هو من الفرق  الناري  وال دستلز  أن دلون كل واحاد مان :  مقول

 : والذي دقرر ذلك، أمران.. الفرق  الناري  هو من التاوف  ال اهر  المنصور  
كماا  ااي .. ي  التاي ،ادل علااى هاذا الفاارق باين الفرقا  النارياا  والتاوفا  المنصاور  النصاوس ال ارع: أوالً 

وََئَِك  :قوله ،عالى
ُ
َْنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َوع ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو

ْ
ََْ ٌة يَْدُعوَن إََِل اْْلَرْيِ َو مذ

ُ
َوتْلَُكْن ِمنُْكْم ع

ُم الُْمْفلُِحونَ  ُِ بامن دنفار " الفرقا  الناريا  " موراه لمتماوو األما  المتمثلا  باا   هذا ختاب.  20:آل عمران
ماانهر تاوفاا  معيناا  ومتخصصاا  ا وهااو المااراد هنااا باألماا  ا ،تفاارغ و،تخصاا  للنهااوغ بمهماا  األماار بااالمعرو  

 .والنهي عن المنلر
..  وهااي متمااوو األماا  المعنياا  بالختاااب، وبااين التاوفاا  المنصااور " الفرقاا  النارياا  "  ااالن   اارق بااين 

 . وهر المتموع  من األم  العام  دنهضون بوارت األمر بالمعرو  والنهي عن المنلر
ولاتلن مانلر أما  منتصاب  للقياا  باممر اهلل  اي الادعو  : دقول ،عاالى:    /2قال ابن كثير  ي التفسير 

 . إلى الخير واألمر بالمعرو  والنهي عن المنلر وأولئك هر المفلحون
الصااحاب ، وخاصاا  الااروا ف دعنااي المتاهااددن والعلماااء، والمقصااود ماان هااذه هاار خاصاا  : قااال الضااحاك

 . ها -ا د  أن ،لون  رق  من هذه األم  متصدد  لهذا ال من ا
وهااذا دسااتحيل أن دلااون أو دتحقااق  ااي كاال واحااد ماان الفرقاا  النارياا  ال ااامل  ..  هاار خاصاا  الخاصاا  

 ..! ن الفساق والعصا  وغيرهر م.. بما  يهر العتز  .. لمتموو أم  التوحيد 
ِ َوَماا  :وقال ،عالى َصاَبُهْم ِ  َسيِيِ  اهللذ

َ
ُنوا لَِما ع َِ ِيِْن ِمْن نَِبٍِ قَاتََ  َمَعُه رِِبِيُّوَن َكثرٌِي َفَما َو

َ
َوَكَب

ابِرِْنَ  ُ ُُيِبُّ الصذ  . 3 2:آل عمران َضُعُفوا َوَما اْسَتََكنُوا َواهللذ
، وال دخ ااون  ااي اهلل لوماا  فاا  المنصااور  الااذدن ُدتاهاادون  ااي ساابيل اهلل ااالربيون هنااا هاار صاافو  التاو

 ..! الور
ومن قال بمن الربيين الوارد ذكرهر  ي ا دا  داراد بهار الفرقا  الناريا ف وهار كال مان اساتتاب وآمان مان 

 ! ال دليق بمبتدوي تالب العلر..  قد أختم ختم  ادحاً .. النساء، وال يِّت، وغيرهر 
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ارِ َوالُْمَجاِِاُدوَن ِ   :،عاالىوكاذلك قولاه  َ وَِّل الَّضذ
ُ
ال يَْسَتوِي اََْقاِعُدوَن ِمَن الُْمْؤِمنَِ  َ ارْيُ ع

نُْفِسِهْم لََعَ اََْقاِعادِ 
َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
ُ الُْمَجاِِِديَن بَِ َ  اهللذ نُْفِسِهْم فَضذ

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
ِ بَِ يَن َدرََجاًة َوّلُُكً َسيِيِ  اهللذ

ْجراً َعِظيماً وََعَد 
َ
ُ الُْمَجاِِِديَن لََعَ اََْقاِعِديَن ع َ  اهللذ ُ اِْلُْسَِن َوفَضذ  . 1 :النساء اهللذ

 فاارق اهلل ،عااالى بااين القاعااددن ماان الماا منين غياار أولااي الضاارر الااذدن داادخلون  ااي الفرقاا  النارياا ، وبااين 
وفاا  المنصااور  ال اااهر ف  همااا ال دسااتودان المتاهااددن  ااي ساابيل اهلل باامموالهر وأنفسااهر الااذدن داادخلون  ااي التا

صف  ومهم  كما أنهما ال دستودان من حياث األرار والادررات داو  القياما ، وإن كاناا د اتركان بصاف  النتاا  مان 
ُ اِْلُْسَِن  :العذاب بدليل قوله ،عالى ُ الُْمَجاِِاِديَن لََعَ اََْقاِعادِ  وللان   َوّلُُكً وََعَد اهللذ َ  اهللذ يَن َوفَضذ

ْجراً َعِظيماً 
َ
 .  ع

لن دازال قاو  .. ". "  أم  طاهردن على الحق منال ،زال تاوف  :" و ي الحددث،  قد ،قد  معنا قوله 
ال ،ازال ..". "  المسالمين عصااب  مانلن دبرا هاذا الاددن قاومااً دقا،ال علياه ..". "  أمتي طاهردن على الناس من

 . وغيرها من النصوس" .. ر أمتي منصوردن ال دضرهر من خذله منتاوف  
ماان الفرقاا  .. ،فيااد التبعااي ف أي التاوفاا  المنصااور  "  عصاااب  ماان المساالمين.. ماان أمتااي :"  قولااه 

 ..! الناري  ال امل  لمتموو أم  التوحيد وامراب  
 النصوس ال رعي  قاد ميازت .. من حيث دالل  صفات كل من التاوف  المنصور  والفرق  الناري  : هانياً 

ين صااافات التاوفااا  المنصاااور  وباااين صااافات الفرقااا  الناريااا  مماااا دحملناااا بالضااارور  علاااى القاااول بااامن التاوفااا  بااا
 الفرقا  الناريا  ،تصاف بساالم  االعتقااد وحسان اال،بااو، لاذلك .. المنصور  شيء آخر  اود عن الفرقا  الناريا  

 ".  ما أنا عليه وأصحابي" لى وعن صفا،ها،  مراب بمنها هي التي ،لون ع.. عنها  عندما ُسئل النبي 
بينماا التاوفا  المنصاور  ا بداللا  النصاوس ا نفا  الاذكر ا هار إضاا   إلاى صاف  ساالم  االعتقااد وحسان 

طااهرون باالحق علاى مان .. داممرون باالمعرو  ودنهاون عان المنلار ..  اإنهر دتاهادون  اي سابيل اهلل .. اال،باو 
إلاى آخار الصافات التاي ،قاد  ذكرهاا  اي .. ون  ي اهلل لوم  الوار دصدعون بالحق ال دخ .. ناوأهر أو خالفهر 

 . بحثنا هذا
وهاااااذه صااااافات دساااااتحيل أن ،تحقاااااق  اااااي متماااااوو أ اااااراد التاوفااااا  الناريااااا  علاااااى اخاااااتال  أعماااااارهر 

 ..! من ال يوا والنساء، والولدان، والعوا  وغيرهر .. ومستودا،هر، وقدرا،هر 
لمنصاور  هاو مان الفرقا  الناريا ، وال دساتلز  العلاسف أن كال  ارد مان التاوفا  ا :ـ خالصـة ال ـو   

 لز  القول باالتفردق .. الستحال  أن ،تو ر صفات التاوف  ال اهر  المنصور   ي كل  رد من أ راد الفرق  الناري  
 . وال بد

ناوب و،.. التاوف  المنصور  بالنسب  للفرق  الناري  ،عتبر الصفو  أو التليع  التاي ،تصادر المهاا  الع اا  
 . عن األم   ي الذود عن الحقوق والحرمات
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بينماااا الفرقااا  الناريااا  بالنساااب  للتاوفااا  المنصاااور ، ،عتبااار القاعاااد  ال اااعبي  العردضااا  التاااي منهاااا ،ساااتمد 
 ..! عناصرها 

.. التاوفااا  المنصاااور  الفرقااا   الناريااا  د اااتركان  اااي صاااف  ساااالم  االعتقااااد وحسااان اال،بااااو واالقتاااداء 
 . لصفات كما ،قد ودفترقان  ي بقي  ا

 ! ؟.. إن ايل ما الفائدة مه هلا الت فيم والتفصيل 

أواًل هو نزول عند العمل بنصوس ال ردع  التي ميزت بين العالر العامل وبين التاهال مان عاوا   :أاو 
 . وما أعد للل منهما من األرر والثواب.. وبين المتاهد وبين القاعد .. الناس 

وهااو  ااي .. أنااا ماان التاوفاا  ال اااهر  المنصااور  :  يقااول.. اماارم بمااا لاار دُعااط حتااى ال دت اابع كاال : هانياااً 
 !هذا إذا لر دلن من هذه وال ،لك.. حقيق  أمره ال دعدو أن دلون من الفرق  الناري  

أيه توجـد الطائفـة المنصـورة، وهـل لهـا مكـان محـدد وثابـ           :ـ المفألة الثا ية2

 ؟ ..تتواجد  يه 

لايس للتاوفا  المنصاور  ملاان محادد ال ،تتااو ه إلاى غياره،  حيثماا . العالمين الحمد هلل رب :الجواب 
وال أدل علاى ذلاك مان قباور الصاحاب  رضاوان اهلل علايهر المنت ار   اي .. دتوارد مقتضاى صافا،ها  هاي ،تواراد 

 ..!أرراء المعمور  بحست ما اقتضاه منهر وارت التهاد  ي سبيل اهلل 
ال ،خلوا أهراً من ورود للتاوف  المنصاور ، وذلاك لألحادداث [  10]ا  أن ال : وللن الذي دملن قوله

وا هار الصحيح  الوارد   ي  ضاول ال ا  وأهله، والدال  على أن ال ا  ال ،خلو مان وراود للتاوفا  المنصاور ، 
 : منها

أمار لن ،برا هذه األم  منصوردن أدنما ،ورهاوا، ال دضارهر مان خاذلهر مان النااس حتاى دام،ي :" قوله  
 ".  وهر بال ا اهلل، 

إذا  ساااد أهااال ال اااا   اااال خيااار  ااايلر، ال ،ااازال تاوفااا  مااان أمتاااي منصاااوردن ال دضااارهر مااان :" وقاااال  
 ".  خذلهر حتى ،قو  الساع 

 ".  ال دزال أهل الغرب طاهردن ال دضرهر من خذلهر حتى ،قو  الساع :" وقال  
 ..!  أهل المغرب هر أهل ال ا : قال امما  أحمد بن حنبل

 ".  عقر دار الم منين بال ا :"  وقال  
إذا وقعاا  المالحاار بعااث اهلل ماان دم ااق بعثاااً ماان المااوالي أكاار  العاارب  رساااً، وأرااودهر :" وقااال  

 ".  سالحاً د دد اهلل بهر الددن

                                                 
 . ال ا  اللبر ف و،ضر سورد ، و لستين، ولبنان، واألردن، حتى ،بوك من أراضي التزدر  العربي : المراد بال ا   10
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إنااي رأداا  المالولاا   ااي المنااا  أخااذوا عمااود :" دوماااً  قااال لنااا النبااي : قااالوعاان عبااد اهلل باان عماار  
 ". تاب  عمدوا به إلى ال ا ،  إذا وقع  الفتن  إن امدمان بال ا  الل

دا رساول اهلل اكتات لاي بلاداً أكاون  ياه،  لاو أعلار أناك ،بقاى لار أختار : وعن عبد اهلل بن حوال  أنه قال 
هال :"هيتاه لل اا ، قاالكرا   لما رأ  النباي ".  عليك بال ا ، عليك بال ا ، عليك بال ا :" قال. على قربك

ورأدا  ليلا  أساري باي ..  أدخل  يك خير،ي مان عباادي؟ دقول أن  صفو،ي من بالدي  ،درون ما دقول اهلل 
نحماال عماااود امسااال ، أُمرنااا أن نضاااعه : ماااا ،حملااون؟ قااالوا: قلاا . عمااوداً أبااي  كمنااه ل لااا  ،حملااه المالولاا 

 ". بال ا 
 ".  ا خير،ه من عبادهعليك بال ا   إنها خير  اهلل من أرضه دتتبي إليه:" و ي رواد 

قاال " ساتتدون أرنااداً، رناداً بال اا ، ورناداً باالعراق، ورناداً بااليمن :" وعنه قاال، قاال رساول اهلل  
علاايلر بال ااا   ماان أبااى  ليلحااق بيمنااه، وليسااتق ماان :"  قااال! خاار لااي دااا رسااول اهلل:  قماا   قلاا : عبااد اهلل
 ".  ،لفل لي بال ا  وأهله قد  إن اهلل غدره، 

 [.  10]ومن ،لفل اهلل به  ال ضيع  عليه: سمع  أبا إدردس دحدث بها الحددث، دقول: ال ربيع ق 
 تميااع هاااذه األحادداااث وغيرهاااا ،ااادل علاااى أن التاوفااا  المنصااور  لهاااا ورودهاااا  اااي ال اااا ، وأناااه مهماااا  

لتواغيااا  وأن الخيااار بااااق  اااي ال اااا  رغااار أناااف ا.. ،ضااااءل أهرهاااا وحتمهاااا إال أنهاااا ال ،عاااد  كليااااً مااان ال اااا  
 !ال المين

بامن ال اا  ا مهماا : كما أن  ي هذه األحاددث ب ار  تيب  لتميع المسلمين وبخاص  منهر أهال ال اا   
تال  يها  من ال لما  والفسااد وعرباد  يهاا التواغيا  ا ال باد وأناه سايعود إليهاا متادها ودورهاا  اي قيااد  األما  

وماا ذلاك ببعياد . اد  العبياد إلاى عبااد  اهلل الواحاد األحادو،حردر ال اعوب مان ربقا  عبا.. نحو النصر والتملين 
ْن يَُكوَن قَرِْباً  ..إن شاء اهلل 

َ
َو قُْ  َعَا ع ُِ َُْقولُوَن َمََّت   . 12:امسراء َو

هل يلـزم أن تكـون الطائفـة المنصـورة مجتمعـيه  ـي جماعـة         :المفألة الثالثة -  

 س مه الطائفة المنصورة؟ واحدة، بحيث يكون كل واحد خارج هل  الجماعة لي

رغر أن الغالات  اي التاوفا  المنصاور  ،عمال بصاور  رماعيا  من ما   . الحمد هلل رب العالمين :الجواب 
كمااا ،قااد ، إال أن هااذا ال دلااز  أن دلااون رميااع أ ااراد التاوفاا  المنصااور  متتمعااين  ااي ،تمااع واحااد و ااي قتاار 

 . التاوف  المنصور واحد، بحيث دعتبر كل واحد خارو هذا التتمع ليس من 
والذي دقرر ذلاك أن التاوفا  المنصاور  ا كماا ،قاد  ا لهاا صافا،ها ،عار  بهاا ال بغيرهاا،  مان ،او رت  ياه 

 ..! هذه الصفات  هو منها وهي منه سواء ،سمى باسمها أو لر دتسر باسمها، وأدا كان موقعه وملانه 
                                                 

، ،حقياق ال ايخ المحادث "للربعاي  ضااول ال اا  " رميع ماا ،قاد  مان أدلا  عان  ضااول ال اا  وأهلاه، مامخوذ عان كتااب   10
 .  وهلل الحمد.. محمد ناصر الددن األلباني رحمه اهلل، ورميع ما أهبتناه  هو إما صحيح أو حسن 
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أنااواو الماا منينف ماانهر شااتعان مقاااا،لون،  دحتماال أن هااذه التاوفاا  مفرقااا  بااين: قااال النااووي رحمااه اهلل 
ومااانهر  قهااااء، ومااانهر محااادهون، ومااانهر  هااااد وآمااارون باااالمعرو  ونااااهون عااان المنلااار، وال دلاااز  أن دلوناااوا 

 [. 101]متتمعين بل قد دلونوا متفرقين  ي أقتار األرغ

هل يلزم أن كل مه كان مه الطائفة المنصورة أن يب ى منهـا   :المفألة الرابعة -4 

 ! وال يخرج منها ؟.. حياته  طيلة

 قااد دلااون الماارء اليااو  ماان .. العصاام  ليساا  ألحااد بعااد األنبياااء . الحمااد هلل رب العااالمين :الجــواب 
وغاداً قاد دتارأ علياه مان التقلباات .. التاوف  المنصور  بحلار ماا دتحلاى مان صافات ،تعلاه منهاا أو قردات منهاا 

والعاصار مان عصامه اهلل ،عاالى .. وعان كوناه واحاداً منهاا ..   واألحوال ماا ُدخرراه عان صافات التاوفا  المنصاور 
 . نسمل اهلل ،عالى الثبات وحسن الختا .. وهبته 

بحست ما د ،ي مان التاعاات أو المعاصاي وا هاا  .. كما أن المرء دقو  إدمانه ودضعف : وعليه نقول 
سات ماا دعترداه مان ،قلباات أو ،غيارات كذلك ،راه دقترب ودبتعد ا وب لل مستمر ا عان التاوفا  المنصاور  بح.. 

 . ،قربه أو ،بعده.. وأوصا ، ومواقف 

أي الجماعات اإلسالمية المعاصرة أارب إلى الطائفة المنصورة : المفألة الخامفة -1

  أو ينطبق عليها مفمى الطائفة المنصورة؟.. 

ــواب  للتاوفااا  المنصاااور   أكثااار التماعاااات امساااالمي  المعاصااار  قربااااً . الحماااد هلل رب العاااالمين :الجـ
أكثرهااا ،حلياااً والتزاماااً بصاافات التاوفاا  المنصااور  ا نفاا  .. المرضااي ، ودنتبااق عليهااا مساامى التاوفاا  المنصااور  

ودعاار  .. والقااارم الااواعي أصابح لددااه المياازان الاادقيق الاذي بااه داازن التماعاات واأل ااراد، واألحاازاب .. الاذكر 
 . المنصور ، وذلك من خالل معر ته بصفا،ها الوارد   ي هذا البحثمد  قربها أو بعدها عن التاوف  الناري  

وأعتقااد أن التاوفاا  التااي ،تاهااد  ااي ساابيل اهلل  ااي ال ي ااان و ااي أ غانسااتان هاار ماان التاوفاا  المنصااور   
 .إن شاء اهلل.. ال اهر  

كيف  و ق بيه كـو هم ظـاهريه واـاهريه لعـدوهم، وبـيه       :المفألة الفادسة -  

 ! ؟..ه  ي هلا الزمان وااع المفلمي

أمعن الن ر ريدًا بما دتري على : نقول لمن دسمل هذا الس ال. الحمد هلل رب العالمين: التواب 
الساح  امسالمي ،  سو  ،درك أن لهذه التاوف  ورودًا  ي  ماننا و ي كل  مان،  إن خانك بصرك، ولر ،ر 

.. كذب بصرك، وخاب طنك : ي أن نقول لكإال الوره القا،ر من واقع المسلمين، نستسمحك عذرًا  
 ". ال ،زال تاوف  من أمتي دقا،لون على الحق طاهردن إلى دو  القيام  :" ، حين قالوصدق رسول اهلل 
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 . 30/ 2:شرا صحيح مسلر  
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وكذلك من حيث نوو ال هاور .. أن حتر ال هور من حيث اللر والسع  : وللن الذي دملن قوله هنا 
بحياث د ان الابع  بامن التاوفا  المنصاور  .. ملاان دون ملاان  قد دتضاءل أو دزدد  ي  من دون  من، و اي.. 

والحقيقاا  ،لااون أنااه دتهاال واقااع المساالمين علااى ورااه التفصاايل، ومااا دتااري علااى .. لاار دعااد لهااا ورااود أو أهاار 
 ..! الساح  من أحداث 

 

* * * 
 :ـورةة املنصـائفـدي الطـق على أيـستتحق.. ا النيب ـر بهـارات بشــ بش

 :عاصمة إيطاليا تص روما  -1

، وسائل أي الماددنتين ،فاتح أوالً القساتنتيني  ا عند عبد اهلل بان عمارو بان العااسكن: عن أبي قبيل قال 
بينماا نحان حاول رساول :  قال عباد اهلل:  مخرو منه كتاباً، قال: أو رومي ؟  دعا عبد اهلل بصندوق له ِحلق، قال

 :،فاااتح أوالً القساااتنتيني  أو روميااا ؟  قاااال رساااول اهلل  أي الماااددنتين: نلتااات، إذ سااائل رساااول اهلل  اهلل 
 [. 103"] مددن  هرقل ،فتح أواًلف دعني قستنتيني "
 . وهي عاصم  إدتاليا اليو " معتر البلدان " و رومي  هي روما كما  ي: قال ال يخ ناصر 

من هماان ماوا   وقد ،حقق الفتح األول على دد محمد الفا،ح العثماني كما هو معرو ، وذلك بعد أكثر
 [. 100]بالفتح، وسيتحقق الفتح الثاني بإذن اهلل ،عالى وال بد، ولتعلمن نبمه بعد حين سن  من إخبار النبي 

 : تص ال فطنطينية مرة ثا ية -2
[  10]ال ،قاو  السااع  حتاى دنازل الارو  باألعمااق أو بادابق:" قال أن  رسول اهلل  عن أبي هردر   

خلاوا بينناا وباين الاذدن : مان خياار أهال األرغ دومئاذ  اإذا ،صاا وا، قالا  الارو  دنا من المد يخرو إليهر ريش 
ال واهلل، ال نخلي بينلر وبين إخواننا،  يقا،لونهر  ينهز  هلث ال دتاوب اهلل : سبوا منا نقا،لهر،  يقول المسلمون

 يفتتحاون قساتنتيني ،  يماا هار عليهر، ودُقتل هلاثهر أ ضال ال اهداء عناد اهلل، ودفتاتح الثلاث، ال دفتناون أباداً، 
قاااد خلفلااار  اااي [  10]إن المسااايح: دقتسااامون الغنااااور، قاااد علقاااوا سااايو هر باااالزدتون إذ صااااا  ااايهر ال ااايتان

أهللااار،  يخرراااون وذلاااك باتااال،  اااإذا رااااءوا ال اااا ، خااارو،  بينماااا هااار دعااادون للقتاااال، دساااوون الصااافو  إذ 
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 .  : رواه أحمد، والدارمي، والحاكر وغيرهر، السلسل  الصحيح   
100

 .  /2:السلسل  الصحيح   
10 

 . موضعان بقرب حلت  
10 

 .مراد به المسيح الدرال، كما راء ذلك صردحاً  ي رواد  هاني ال  
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ر عدو اهلل ذاب كما دذوب الملح  اي المااء،  لاو ،  ممهر، إذا رآهأقيم  الصال ،  ينزل عيسى ابن مردر 
 . مسلر"   يردهر دمه  ي حربته[ 120]،ركه النذاب حتى دهلك، وللن دقتله اهلل بيده

 : ـ بعض دالالت الحديث

هاااو غيااار الفاااتح األول الاااذي ،ااار علاااى داااد .. هاااذا الفاااتح للقساااتنتيني  الم اااار إلياااه  اااي الحاااددث  -2 
هاٍنف بدليل العالمات واألحداث التاي ،حصال إهار  اتح القساتنتيني ، والتاي   هو  تح.. السلتان محمد الفا،ح 

 .  لر ،حصل  ي الفتح األول الذي ،ر على دد محمد الفا،ح
بعاد أن .. وهذا من لوا مه أن القستنتيني  سيعود حلمها ووصفها إلى حلر ووصف دار الحارب  -1 

أ،اا،ورك " عاد االنقاالب العلمااني الاذي قااده التاغيا  وقد وقع ذلاك ب..  ُتح  على دد السلتان محمد الفا،ح 
واستتاو من خالله أن دحول الدولا  التركيا  مان دولا  إساالمي  إلاى دولا  علمانيا  كاا ر  ،حاارب اهلل ورساوله " .. 

 ! وال ،زل هي كذلك إلى اليو .. 
ترداق دملان وصاول الارو  إلاى داباق ا موضاع قارب حلات ا دلاون عان ترداق ،ركيااف ألناه ال دوراد  -  

وهااذا داادل علااى أن ،ركيااا دومئااٍذ .. للاارو  أن دسااللوه إلااى ذلااك الموقااع إال عاان تردااق ،ركيااا لقاارب حلاات منهااا 
 ! كما هي عليه اليو .. و،لون مع أعداء األم  ضد األم  .. ،لون  ي مصا  الرو  

أو ،ابعاا  ألي لاان ،لااون خاضااع  .. وبخاصاا  المددناا  المنااور  .. دل الحااددث أن التزداار  العربياا   -  
ال .. وأن أمراءهااا دومئااٍذ ،لااون قاارارا،هر الهاماا  والمصاايرد  بمدااددهر .. ساالت  أو سياساا  خاررياا  معادداا  لألماا  

وهذا طاهر  ي ر ضهر لتلبات الارو  ا الممثلا   اي أمردلاا وأورباا الياو  ا .. ،ُملى عليهر من الخارو ومن غيرهر 
 .! .بمن دخلوا بينهر وبين المسلمين  ي ال ا  

دل أن أمردلا ومعها دول الغرب سي ول أمرها ا ولو بعد حين بإذن اهلل ا إلاى الضاعف والهاوان إلاى  -1 
مما دتر،ت علياه  اتح القساتنتيني  .. حدٍّ ال ،ستتيع معه أن ،منع مسلمي المددن  من نتد  إخوانهر  ي ال ا  

 ! من رددد، وسقوتها بمددي المسلمين
.. تالل والتوارااد الضااخر للقااوات األمردلياا  والغربياا   ااي التزداار  العربياا  وهااذا دعنااي أن هااذا االحاا -3 

 .  وما ذلك ببعيد إن شاء اهلل.. سيزول ولو بعد حين 
أن المسلمين ا وبخاص  مسلمي التزدر  وال ا  ا ستعود إليهر وحد،هر علاى أسااس رابتا  العقياد   -0 

د هاار ذلااك  ااي ،الحاار .. تنع  اليااو  ال بااد أنهااا سااتزول والحاادود المصاا.. وأن هااذه الفرقاا  الساااود  .. والااددن 
 ..! وقتالهر  ي صف واحد ضد أهل اللفر وال رك من الرو  .. مسلمي أهل المددن  مع إخوانهر  ي ال ا  

وأنهااااا المنتلااااق للفتاااااح والتحرداااار، وموارهاااا  المالحاااار ..  أن ال ااااا  سااااتلون مهاااابط عيسااااى  -  
أن ال ااا  ساايعود إليهااا متاادها ودورهااا الصااحيح الردااادي  ااي نصاار  هااذا  وهااذا دعنااي.. اللباار  مااع أماار اللفاار 
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 . أي دقتله اهلل بيد عيسى ابن مردر عليه السال   
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مااا هااو إال سااحاب  سااوداء ، لاال .. وأن هااذا الن ااا  التاااوفي الحاقااد البغااي  الحاااكر  ااي ال ااا  اليااو  .. الااددن 
 . ال بد أنها ستنق ع و،زول، ولو بعد حين.. سماء ال ا  

.. ل هااو إشااار  إلااى  وال األساالح  النووداا  المتتااور  هاا.." قااد علقااوا ساايو هر بااالزدتون "  قولااه  -  
اهلل ،عااالى .. أ  أن الساايو  أتلقاا  ودُااراد منهااا متلااق السااالا .. وعااود  الناااس ماان رددااد إلااى سااالا الساايف 

 ! أعلر
 .هذه بع  الدالالت والب ارات التيب  التي ددل عليها هذا الحددث 

  :اتا  اليهود واال تصار عليهم - 
ال ،قااو  الساااع  حتااى دقا،اال المساالمون اليهااود،  يقااتلهر :" قااال ، أن رسااول اهلل ر  عاان أبااي هرداا 

داا عباد [! 122]داا مسالر: المسلمون حتى دختب  اليهودي مان وراء الحتار وال اتر،  يقاول الحتار أو ال اتر
 . مسلر"  إنه من شتر اليهود [ 121]هذا دهودي خلفي،  تعال  اقتله إال الغرقد! اهلل

 :دغزوة الهن -4
! عصاااابتان ماان أمتاااي أحر همااا اهلل مااان الناااار:" أناااه قااال ، عاان النباااي عاان هوباااان مااولى رساااول اهلل  

  ["12  .]عصاب  ،غزو الهند، وعصاب  ،لون مع عيسى ابن مردر
نساامل اهلل ،عااالى لهاار النصاار .. والحااددث  يااه ب اار  خياار مخواننااا المتاهااددن  ااي الل اامير : قلاا  

 . والثبات

 :راشدة، على منهاج النبوةايام خال ة  - 
،لااون النبااو   اايلر مااا شاااء اهلل أن ،لااون، هاار در عهااا اهلل إذا شاااء أن در عهااا، هاار :" قااال رسااول اهلل  

،لااون خال اا  علااى منهاااو النبااو ،  تلااون مااا شاااء اهلل أن ،لااون، هاار در عهااا إذا شاااء أن در عهااا، هاار ،لااون مللاااً 
عهاا إذا شااء أن در عهاا،  هار ،لاون مللااً ربردااً  تلاون ماا شااء اهلل أن عاضاً  يلون ما شااء اهلل أن دلاون هار در 

 [.  12"]،لون، هر در عها إذا شاء اهلل أن در عها، هر ،لون خال   على منهاو النبو ، هر سل 
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والحددث  يه أن التحردر سيتر على أددي .. دا موحد .. وإنما دا مسلر .. وليس دا عربي أو دا كردي، أو دا ،ركي   
 !العلماني  وليس على أددي  نادق  .. الم منين الموحددن 

121
 !شتر الغرقد.. ما أكثر  راع  اليهود  ي  لستين لهذا النوو من ال تر   

12 
 .    2: رواه أحمد والنساوي وغيرهما، السلسل  الصحيح   

12 
 . 1:رواه أحمد وغيره، السلسل  الصحيح   
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، وهاي  تار  العباسايين ومان بعادهر مان العثماانيين، ونعايش ا ن "الملاك العااغ"قد مضا   تار  : قل  
ولاان دلااون بعاادها إال مرحلاا  الخال اا  .. القهااري، وهااي  ااي مرحلاا  أ ااول إن شاااء اهلل " يالملااك التباار "مرحلاا 

 .الراشد  على منهاو النبو ، وما هي ببعيد  إن شاء اهلل
  

 ..دخو  اإلسالم كل بي   ي العالم  - 
إن اهلل  و  ا أي رمااع وضاار ا لااي األرغ،  رأداا  م ااارقها ومغاربهااا، وإن أمتااي :" قاال رسااول اهلل 

 [. 121"]سيبل  مللها ما  وي لي منها 
ليابلغن هااذا األمار ماا بلاا  الليال والنهاار، وال دتاارك اهلل بيا  مادر وال وباار إال أدخلاه اهلل هااذا :" وقاال  

 [. 123"]الددن، بعز عزدز أو بذل ذليل، عزاً دعز اهلل به امسال ، وذالً دذل به اللفر 
 . وهو كاون بإذن اهلل ،عالى..  مثل هذا االنت ار والتوسع لر دتحقق بعد: قل  
بُعث بتوامع الللر، وُنصرت بالرعت، وبينا أنا ناور أ،ي  بمفا،يح خزاون األرغ،  وضاع  :" وقال  

 ".   ي ددي
 . متفق عليه. ، وأنتر ،نت لونها ذهت رسول اهلل : قال أبو هردر  

 : زو  عيفى عليه الفالم إلى األرض -7 
كماا  اي .. دا ، ودهلاك اهلل  اي  مناه الملال كلهاا إال ملا  امساال  والتوحياد  يدق الصليت، ودضاع التز  

لاايس بينااي وبينااه نبااي ا دعنااي عيسااى ا وإنااه نااا ل،  ااإذا رأدتمااوه :" قااال أن النبااي : الحااددث عاان أبااي هرداار 
ا،ال ، كمن رأساه دقتار، وإن لار دصابه بلال،  يق[120]ررل مربوو،  إلى الحمر  والبياغ، بين ممصر،ين:  اعر وه

، ودهلاك اهلل  اي  ماناه الملال  [ 12]، ودقتال الخنزدار، ودضاع التزدا [ 12]الناس على امساال ،  يادق الصاليت
كلهااااااا إال امسااااااال ، ودهلااااااك المساااااايح الاااااادرال،  يملااااااث  ااااااي األرغ أربعااااااين ساااااان  دتااااااو ى  يصاااااالي عليااااااه 

 [".  110]المسلمون
 

* * * 
                                                 

121
 . 1:رواه مسلر وغيره، السلسل  الصحيح   

123
 .  : رواه ابن حبان  ي صحيحه، السلسل  الصحي  

120
 . هياب  يها صفر  خفيف : ممصر،ين  

12 
 . أي دلسره  

12 
 .  هو ال دقبلها من اللفار،  إما إسال  أو قتل وقتال  

110
 . 1 3 : صحيح سنن أبي داود  
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 :ةــ الخاتم
 ! ؟..التي أنا منها وأكثر سوادها  كثير هر الذدن دسملونني عن الحزب أو التماع 

أوالي من واالهر وأعادي مان عااداهر ..  تماعتي ا التي أنا منهر وهر مني ..  ها قد راءهر التواب  
وإن لار دسابق .. ومان كاانوا .. أدنماا كاانوا .. ا هي التاوف  ال ااهر  المنصاور  بصافا،ها الاوارد   اي هاذا اللتااب 

 . لي بهر معر   أو ا،صال
وأرا يهاا .. حزب أو رماعا  أواليهاا بقادر ماا  يهاا مان صافات وأخاالق التاوفا  ال ااهر  المنصاور  كل 

هاذا .. وكاان اسامها .. أداً كانا  هاذه التماعا  .. بقدر ما ،بتعد عن صفات وأخالق التاوف  ال اهر  المنصور  
 والفضال  اي ذلاك كلاه هلل .. وال أعر  متى التزما  .. منذ أن التزم  .. وهذه هي تردقتي .. هو منهتي 

 . وحده
وللان ..  هاذا شار  كبيار ال أ،تارأ علياه ..  منا ال أ كي نفسي على اهلل ،عالى  ام عر أناي واحاداً مانهر  

وأدعاااو إلاااى .. وأذود عااانهر وعاان أعراضاااهر .. وأحاات مااان أحااابهر، وأعاااادي ماان عااااداهر .. أ عاار أناااي أحااابهر 
وأن دح ارنا معهاار و اي  مار،هر دااو  .. مناه وكرماه ا أن دتعلنااا مانهر راريااً اهلل ،عااالى ا ب.. تاردقتهر ومنهاارهر 

 ..!القيام  
 هذه صف  التاوف  الناري  المنصور  التي دتت أن ،لثر سوادها بين دددك .. أما أن  أخي المسلر 

 ال ،عتز .. وضعف  الهمر عن تلت المعالي ..  إن قصر بك التردق ..  احرس أن ،لون واحدًا منهر .. 
 ..! أن ،خل  لهر  ي النصح والدعاء ما استتع   عن

واحذر أشد الحذر أن ،عين عليهر التواغي  ال المين ولو ب تر كلم ،  يحبط عملك، و،خسر 
 ..!دنياك وآخر،ك وأن  ،دري أو ال ،دري 

كما   ..عبر  لمن أراد أن دعتبر .. الذي انسلخ من آدات اهلل بعد أن آ،اه اهلل العلر " بلعا "و ي قص   
اوِْنَ  :قال ،عالى  يه َِ يَْطاُن فَََكَن مَِن اَْ تْبََعُه الشذ

َ
ِي آتََْْناَُ آيَاتِنَا فَانَْسلََخ مِنَْها فََب  اَّلذ

َ
يْهِْم َنَبَ

 * َواتُْ  َعلَ
َواَُ َفَمثَلُُه َكَمثَ  َِ رِْض َواتذبََع 

َ
ْخََلَ إََِل اْْل

َ
ِ  اَََْكِْب إِْن ََتِْمْ  َعلَيْهِ يَلَْهْ  َولَْو ِشئْنَا لََرَفْعَناَُ بَِها َوََِكنذُه ع

ُرونَ  بُوا بِآياتَِنا فَاقُْصِص اََْقَصَص َََعلذُهْم َيتََفكذ ِيَن َكذذ ْكُه يَلَْهْ  ذَلَِك َمثَُ  اََْقوِْم اَّلذ ْو َتَْتُ
َ
 ع

 .  203-201:ألعرا 
ي  ماننا ا أن ،قع  ي شباكها، والبدو ا وما أكثرها   ء رق الضالل واألهوا.. كما أحذرك أخي المسلر

 َتهلك و،ُهلك .. أو أن ،قف  ي طلها و،ح  رادا،ها .. أو ،لثر سوادها بقول، أو  عل، أو أن ،تادل عنها 
 ..! من خلفك و،ضل وُ،ضل من دحسنون ال ن بك، ودرون  يك القدو  والمثل 

.. " التاوفاا  المنصااور   صاف " و اي حااال عُارغ عليااك االنضاما  إلااى حاازب أو ،تماع مااا،  باين دااددك  
الذي هو بمثاب  الميزان أو المقياس الذي دملنك من معر   األمور على حقيقتهاا، وماد  قارب ذاك الحازب أو 
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التتمع من صفات التاوف  المنصور  التي دتات علياك أن ،لثار ساوادها،  اإن ورادت خياراً درضااه اهلل ورساوله 
وإن وردت غير ذلك ،عين عليك معادا،ه ومتا ا،ه، والباراء  مناه . .،عي ن عليك مواال،ه ونصر،ه، و،لثير سواده 

 . رضي من رضي وأبى من أبى.. 
أسمل اهلل ،عالى أن دلهمنا الصاواب وامخاالس  اي األماور كلهاا، وأن دتعلناا ا بمناه ورحمتاه ا مان عبااده  

 . المنصوردن المرضيين، الناري  من عذابه دو  نلقاه ، إنه ،عالى سميع قردت متيت
 

 . وعلى آله وصحبه وسلم ،وصلى اهلل على محمد النبي األمي
 

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

  
.. مت ـ بفضل اهلل تعاىل ومنته ـ االنتهاء من مرا عتـه، وتنقيحـه، وإضـافة مـا لـزم إضـافته         

 .  م 6/1/1001هـ، املوافق  11/11/1111صبيحة يوم الثالثاء بتاريخ 

 
 

 ير إلى عفو ربه ورحمتهكتبه الف 

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة
 أبو بصو الطرطوسي 

 
 

 
 

 * * * 
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 رس ـالفه
 الصفحة الموضوع 

 1 إهداء 
   مقدم  

 1 ورود التاوف  المنصور  

 0 شبه  ورد 

   صفات التاوف  المنصور  

   الصالح لنصوس اللتاب والسن اال،باو ال االبتداو، واالهتداء بفهر السلف : الصف  األولى

 23 مناق   القول بمن الخلف أحلر من السلف 

 12 التهاد  ي سبيل اهلل : الصف  الثاني 

 11 صفات  رعي  ،تفرو عن هذه الصف  

 11 استمرارد  ورود التاوف  المنصور  المتاهد  

  1 واستمراردته .. مضي التهاد 

 10 مناق   القول بمن ال رهاد إال مع خليق  أو إما  عا  

  1 امعداد واألخذ بمسباب القو  

 0  إخالس التهاد  ي سبيل اهلل 

 2  القيا  على أمر اهلل 

 1  شبه  ،قسير ،غيير المنلر إلى هاله  أقسا  

 3  شبه  ورد 

 3  التاوف  المنصور  ،عمل بصور  رماعي  ومن م 

 2  شرعي  البيع  االستثناوي 

 2  واألدل  على شرعيتها .. معنى البيع  

    ،نبيه حول النزع  الفردد   ي العمل والتهاد 

 10 دوالون ودُعادون  ي اهلل : الصف  الثالث 

 11 صور من الوالءات التاهلي  الواسع  االنت ار

 11 الوالء الحزبي

  1 مواال  ال يخ أو العالر لذا،ه 

 10 الوالء الوتني 

 32 الوالء القومي 
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  3 الوالء القبلي الع اوري 

  3 انعقاد الوالء والبراء على أساس االنتماء للحاكر أو السلتان       

 31 انعقاد الوالء والبراء على أساس االنتماء لإلنساني  

 31 انعقاد الوالء والبراء على أساس المصلح  أو المنفع  المادد  

 33 التي ،ُعقد  ي غير اهلل     براء  التاوف  المنصور  من رميع صور الوالء 

 30 ،نبيه ها  

 00 كلمات مختار  لسيد قتت  ي الوالء والبراء 

  0 ال مولي  : الصف  الرابع 

  0  قه الواقع 

  0 شرعي   قه الواقع وأهميته 

 2  حلر  قه الواقع 

    الوستي  واالعتدال : الصف  الخامس 

    منها الخيرد  والعدل : خصاو  الوستي 

 1  االستقام  على منهاو النبو  : ومنها

 0  التيسير وارتناب الغلو والت دد : ومنها

 0  التوسط بين أمردن كالهما مذمو  : ومنها

 1  العلر : الصف  السادس 

    الصبر والثبات : الصف  السابع 

 200 مساول متفرق  متعلق  بموضوو البحث 

 200 هل الفرق  الناري  هي التاوف  المنصور  : المسمل  األولى

 201 أدن ،ورد التاوف  المنصور  : المسمل  الثاني 

  20 هل دلز  أن ،لون التاوف  المنصور   ي رماع  واحد : المسمل  الثالث 

  20 المسمل  الرابع  

  20 أي التماعات امسالمي  المعاصر  أقرب إلى التاوف  المنصور : المسمل  الخامس 

  20 المسمل  السادس  

 201 ستتحقق على أددي التاوف  المنصور   ب ارات ب ر بها النبي 

  20 خا،م  

 222 الفهرس 
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