
سنتي بين المأة
والعمل البتلءا
العلماء من مجموعة

اليوما السإلما موقع إعداد

يعيشه ما أفرزها كثيرة، أسإئلة اليوما السإلما لموقع تصل
أعدائهم، من كبيرة وجراءة مريعة، حوادث من المسلمون

أن يمكن الذي الدور عن وتتساءل ألمها، تبث السإئلة وهذه
دليل التساؤل هذا أن شك ول وتحقيقه، عمله للفرد يكون
التوجيه يتم لم ما ولكن النفوس، في خير على ومؤشر حياة،

ّلد تبرد قد فإنها المشاعر لهذه الرشيد الوقت مرور مع وتتب
بها.  فنشقى تنحرف أو فنخسرها،

الذين المشايخ من كوكبة إلى السإئلة هذه توجيه رأينا ولذا
أخطار؛ من بها يحيق ما ويدركون المة، هذه هموما يعيشون

تلك تطرحها التي الشكالتا تلك في يسهموا أن علهم
خلل من الطاقاتا ويوجه الصدور، يشفي بتوجيه التساؤلتا
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بجدة

 
 الشباب؟ يتحمس لماذا

أمر أو طارئ شيء أو عيب؟ الشباب في الحماس وهل
 غريب؟

كثيرة لعناصر طبيعي أمر الشباب في الحماسإة نقول: إن
منها:

 والقوة . الحيوية1
في جاء كما وتعالى سإبحانه والله وقوة حيوية فيه الشباب أن

ّلُه قال: التقديم ِذي {ال ّل ُكْم ا َقَق َقَل ْعٍف ِمْن َقَخ َقَل ُثآّم َقَض َقَع ِد ِمْن َقَج ْع َقَب
ْعٍف ًة َقَض ّو َقَل ُثآّم ُق َقَع ِد ِمْن َقَج ْع ٍة َقَب ّو ًا ُق ْعف َقَبًة}ً(الروما:  َقَض ْي َقَش ).54َقَو

سإكونين أو هدوءين بين وانطلقة ضعفين بين قوة فالشباب
ما والسكينة الهدوء من فيهما جانبين بين واندفاع وحركة
في العمرية الفئة أن نعلم الطبية الناحية من وحتى فيهما
وتعظم وتنمو تزيد والعضاء الخليا يزال ما البلوغ فترة

هذه تسعفنا اللغة إلى حتى رجعنا وإذا بين أمر وهذا وتتكاثآر
وهو شب لصل اللغوي الشتقاق لن واضح بشكل المعاني

في وقوته الشيء نماء على يدل اللغة في والباء الشين أصل
الحيوية بين المتزاجا طبيعة على يدلنا وهذا تعتريه حرارة

النار قولهم: شبت ذلك ومن الشباب وطيعة والقوة والحرارة
الشباب اشتق ثآم فارس ابن يقول كما ثآم الحرب شببت أو

نرى ولذلك وحرارته جسمه قوة في والزيادة النماء وهو منه
والخلقية بل الفطرية الشباب طبيعة من وأن واضحا المر هذا

أنه الفيزيائية الطبيعية أي بالبيولوجية يسمى ما أو البدنية



وشيء وزيادة نمو فيه العمرية الفترة هذه في خلقته بطبيعة
.. ويزداد قوة يزداد مما

افتعال هناك يكون أن بدون الشباب قرينة فالحماسإة هنا ومن
من الشباب قرينة هي بل لسإبابها تطلب أو فيها تكلف أو لها
الوجه. هذا
:  والتحدي - الرادة2

قضية وهو العمر مقتبل في الشباب طبيعة في آخر جانب
فيها أن العمرية الفترة هذه طبيعة والتحدي: من الرادة
التحدي قبول الشباب خصائص من قوية وإرادة صلبة عزيمة

أن أردنا أننا ولو عليه والثباتا عنه والبحث له والتعرض بل
لو لننا محدودة دائما سإتكون اعذروني والمثلة أمثلة نأخذ

ذلك. وراء ما ذكر عن المقاما يضيق فيها تشعبنا
صغار من كان مسعود ابن تعرفون وأنتم مسعود لبن قصة

الساقين دقيق الجسم نحيل ذلك إلى وكان وشبابهم الصحابة
المكية الفترة في سإاقيه دقة من يضحكون الصحابة كان

من وشاملة وشديدة قاسإية المواجهة فيها كانت التي العصيبة
كانوا المسلمين بعض بين جلسة وفي المسلمين ضد قريش

في به ويصدع القرآن يقرأ أن يمكن من بينهم فيما يتداولون
قوة إلى تحتاجا وعملية كبيرة تحد عملية وهي قريش نوادي
النحيل الشاب مسعود ابن لذلك فانتدب عزيمة وصلبة إرادة

بآياتا وصدع الحراما البيت في قريش منتدى إلى وذهب
يكن ولم متوقع هو كما به وإذا ظهرانيهم بين يقرؤها القرآن

ذلك على يترتب ما يعرف كان بل سإيعجبهم ذلك أن يظن هو
هذا بعد نقول ولعلنا بالجراح وأثآخنوه وضربوه إليه عمدوا
اليوما في حصل؟ الذي ما لكن كافيا درسإا أخذ قد أنه الحدث

لو قال: (أما الحادثآة تلك المسلمون تداول عندما يليه الذي
لن والتحدي القوية الرادة طبيعة بها) فهي لعاودنهم شئتم
أن الجملة في تأبى التي الحيوية هذه فيها دائما الشاب نفس
نفسها تثبت أن دائما تريد بل تتراجع أن أو تهادن أن أو تلين
مبدئها على تثبت وأن رأيها على تصر وأن قوتها تظهر وأن



والمشاعر التفاعلتا طبيعة مع ينسجم نموذجا تكون وأن
وكذلك: النفس بها تمور التي الجياشة والعواطف النفسية

والطموح:  -المأل3
والفق ممتدة الصورة زالت فما العمر مقتبل في الشباب لن

في وطموحاته آماله في تخيله في طريقا يرسإم قد واسإعا
وكذا وكذا كذا له سإيكون وأن فيه سإيحصل وأنه العلم مجال

حياته في أو الجتماعية حياته مجال في طريقا يرسإم وقد
في أو الخمسين في المرأة تصورنا أننا لو لكن العملية
محدودا سإيكون قطعا لكنه موجود المل أن شك ل الستين

كالشباب العريض الممتد المل هذا طبيعة مثل له يكون ولن
كذلك لوجدنا أمثلة نأخذ أن أردنا ولو وطموحاتهم حياتهم في
الصلة عليه النبي كان الذي عشر الرابعة فتى في المثلة هذه

هذه يصقل كيف يعرف لصحابه تربيته جملة في والسلما
الهمم تلك يشحذ وكيف المال تلك يذكي وكيف النفوس

الله صلى النبي بيوتا جوار إلى يبيت مان الذي كعب بن ربيعة
عليه وضوءه له يصب قاما الليل من قاما إذا حتى وسإلم عليه

في معروف هو كما يكرمه أن النبي فأراد والسلما الصلة
رسإول هو شئت؟) والقائل ما سإلني ربيعة فقال: (يا قصته

يا فقال: انظرني الدعوة المجاب وسإلم عليه الله صلى الله
هو ما تريد؟ ماذا للشباب الن نقول وعندما الله، رسإول
رهن ويطون لك سإنحققه ما اطلب رجاؤك؟ هو ما أملك؟

إلى يطمح ربما أنه اليوما نعرف فربما يديك؟ وبين إشارتك
تريث أن بعد ربيعة لكن وشؤونها الدنيا أمور من ذاك أو هذا

عقول لها اجتمعت لو فريدة رائعة عظيمة مقالة قال وتأنى
يصيبوا أن عن قصروا لربما العظاما والعلماء الكبار الشيوخ

فقال: أسإألك وطموحه أمله في وأبلغ فأوجز قال ما مثل
مرافقة سإأل بل الجنة الله يسأل فلم الجنة، في مرافقتك
مطلب وأعظم أعلى في سإؤاله ليكون الجنة في الرسإول

التربية هي وهذه والسلما؟ الصلة عليه النبي له قال فماذا
نفسك على (أعني متواصل والطموح ممتدا المل يبقى لكي

رؤياه أول يوما عمر بن الله لعبد قوله السجود) ونعلم بكثرة



في الليل) والمر من يقوما كان لو الله عبد الرجل قال: (نعم
وكثير. وجلي واضح هذا

يناسإبه كان ما لكل يعطي والسلما الصلة عليه النبي وكان
كما وأمله نفسه به تتعلق الذي وميدانه مجاله في يمتد حتى

النبي عدد عندما الترمذي رواه لذي الحديث في معروف هو
خصيصة منهم كل في وذكر الصحابة والسلما الصلة عليه
بالحلل وأعلمهم زيد وأفرضهم أبي قال: (أقرؤهم بها يتميز

والسلما. الصلة عليه ذكره ما آخر معاذ) إلى والحراما
الخيارات:  - تنوع4

دراسإته؟ يكمل هل الن؟ يتزوجا هل العمر مقتبل في مازال
عمره صفحاتا طويت قد من أما العمل؟ ميدان يدخل هل
نرى وربما محدودة تكون الحوال غالب في الخياراتا فإن
معاشر لكم إل مساحة يبقى فل المجال الن نضيق أننا نحن

تعريف له من أما التعريفاتا جميع في تدخلون الذين الشباب
تخرجه أخرى وتعريفاتا الشباب في يدخل أن له يتيح واحد
هذه كانت لما فلذلك قلنا كما عليه الدائرة تضييق يبدأ منه

ول نعارضها ول بها نرحب فنحن الشباب طبيعة من الحماسإة
مدح في أيضا نوصل ولكننا غريب أمر أو شاذ شيء إنها نقول
حينئذ لنا ليكمل فوائدها وبعض ثآمراتها وبيان الحماسإة هذه

وجل. عز الله بإذن الحماسإة هذه في اليجابية الصورة

:  الحماسة ثمرات
عديدة: وسإماتا كثيرة خلل تورث الحماسإة

والعزة:  - الهمة1
أبية والعزة ماضية والعزيمة عالية الهمة تجعل الحماسإة فهذه

وإلى مواقف إلى تترجم المشاعر هذه أن بحيث فتية والروح
في ليس اليجابية القوة مظاهر من تعد شخصية سإماتا

اليوما حالنا كان وإن ضعف الشباب في وليس رخاوة الشباب
الشباب في أخرى صورة لهم جعلت قد شبابنا بعض حال أو

في الصل إن نقول ولكننا والرخاء والترف الدعة صورة هي
أن النقية الجواء في الصحيحة التربية في الشباب طبيعة



في دائما تجعلهم التي البية وعزتهم القوية همتهم لهم يكون
ولعلنا التالية المراحل في سإيأتي كما والتقدما السبق قصب

أصحاب من الشباب سإير في الهمم هذه بعض نصور أن نريد
بحكم قلت كما محدودة والمثلة والسلما الصلة عليه النبي

إلى والسلما الصلة عليه النبي رده نموذجا هذا الوقت
النموذجا هذا أصل في القوة كانت كيف نرى لكننا العتدال

الصلة عليه النبي حديث من الصحيح في البخاري عند
الصلة عليه له قال العاص بن عمرو بن الله عبد مع والسلما

وتقرأ تناما فل وتصلي تفطر فل تصوما أنك أخبر والسلما: (ألم
بلغه الخبر هذا الله، رسإول يا ليلة) فقال: بلى كل في القرآن

المتدفقة وطاقته همته إلى انظروا عمرو بن الله عبد عن
ليلة كل في ويختم ليله يناما ول يفطر ل حال على كان كيف
العتدال إلى والسلما الصلة عليه النبي النبي رده نعم

العالية الهمة هذه هو عندنا الشاهد لكن الحديث في المعروف
في وسإلم عليه الله صلى الله ورسإول عنده كانت التي القوية
في العظيمة المواقف له كانت دعوته بداية وفي عمره مقتبل

هذا. مثل
والنإتاج:  - العمل2

النجاز في تواصل وإلى مثمر عمل إلى تتحول والعزة الهمة
باهرة ونتيجة ظاهرة ثآمرة هناك يكون لكي المراحل وحرق

ول بالقعود يرضى ل الهمة صاحب لن الهمة هذه خلل من
من ثآانية كل تكون أن إل يرضى ول والخمول بالكسل يرضى
المشاعر هذه طبيعة مع يتناسإب بما مملوءة حياته ثآواني

كيف نرى ولذلك نفسه في المتأججة والعواطف المتدفقة
السإلمي التاريخ مراحل في والشباب الصحابة شباب كان
دائما كانوا كيف الجادة والتربية الصحيحة الجواء في كلها

مختلفة مجالتا في حتى الباهرة والنجازاتا بالعجائب يأتون
وهو عنه الله رضي ثآابت بن زيد قصة في مثال أذكر لعلي
عمره من عشر السادسإة نحو في صغيرا غلما كان الذي
عند المسند في كما والسلما الصلة عليه النبي النبي له فقال
النبي أراد له يقرأ حتى يهود) يعني حرف أحمد: (اقرأ الماما



صلى للنبي يقرأ حتى اللغة يتعلم أن وسإلم عليه الله صلى
بعض في السريانية فتعلم عفوا يأتيه ما وسإلم عليه الله

للرسإول يقرأ فكان يوما عشر خمسة في تعلمها أنه الرواياتا
وبالمناسإبة يوما عشر سإبعة في بعضها وفي له يكتب وكان
من جعل التي الفريدة المهمة له كانت ثآابت بن زيد أيضا

في المشهور الحديث البخاري صحيح في الشباب مؤهلتها
ثآابت: إنك بن زيد اسإتدعى عندما بكر أبو (قال القرآن جمع

الله رسإول عهد على الوحي تكتب كنت نتهمك ل عاقل شاب
مهمة شاب أنه الخصائص هذه وسإلم) وأول عليه الله صلى
هذا إلى أسإندتا متواصل عمل إلى تحتاجا قوة إلى تحتاجا ثآقيلة

والخبراتا والعلم المانة من عنده ما مع الفتي الشاب
الذي أن ومع وكتابته القرآن بجمع كلفه ثآم يقال كما السابقة

وهما وزيره عمر ومعه المسلمين خليفة بكر أبو يحدثآه كان
قال كله ذلك مع ذلك غير إلى سإنا وأكبرهما الصحابة أفضل

تفعلن قال: كيف الشباب تناسإب وهمة جأش رباطة بكل
يدل وسإلم؟) وهذا عليه الله صلى الله رسإول يفعله لم شيئا
وانشرح المراجعة جاءتا أن بعد لكن الشخصية هذه قوة على

لكان مكانه من جبل نقل كلفني لو قال: فوالله لذلك صدره
ووضع عمر وأعانه المهمة هذه في وبدأ انطلق ثآم علي أهون

مكتوب وهو كل على المطلوبة والشهادة والضوابط الشروط
بحضرته أو والسلما الصلة عليه النبي بأمر كتابته ثآبتت أنه

لتكون كانت ما صوة وأمتن وأحكم أدق على المهمة هذه وأتم
الشباب حياة في والقوة والحماسإة والحيوية الفتوة هذه لول

عنه. الحديث يطول قلنا كما هذا في والمر
والصإرار:  - الثبات3

ومع الزمن طول مع إل ثآمرتها تعطي ل العمال من كثير
الحماسإة هذه فيها ليست التي النفس وذو العمل اسإتمرارية

أثآره ذلك بعد وينقطع عمله وينقطع نفسه ينقطع ما غالبا
من سإنشير كما هذا مثل إلى تحتاجا المسألة لن خبره ويطوى

بشكل وثآباتا قوة تعطيهم الحماسإة: أنها في الشباب مزايا
أمير وهو عنه الله رضي الشعري موسإى أبو النظير منقطع



كل عاما أربعين مسجدها في القرآن يقرئ ظل الكوفة على
وسإمته صفته في كان لكنه الحكم يتولى وهو أمير وهو يوما
ليست العمل على والثباتا المستمر العطاء هذا على يدل

بعض أثآارته أمرا ول تنقشع صيف سإحابة ول أفعال ردود قضية
وهو الشباب بعض ونرى غيرها جاء ثآم المهيجة العواطف

لعاطفية التقلباتا هذه بعض مع ويسرة يمنة ويذهب يتموجا
متدفقة وموجاتا وكوكبة وإعلما عولمة عصر في نحن وخاصة

زيد بن وحبيب كبيرا عبثا والعواطف بالعقول تعبث وهناك هنا
أرسإله لما ثآبت كيف الشباب أمثلة من وهو عنه الله رضي
يقول: فكان الكذاب مسيلمة إلى والسلما الصلة عليه النبي
مسيلمة: يقول الله رسإول محمدا وأن الله إل إله ل أن أشهد

يقول: ل الله رسإول مسيلمة وأن الله إل إله ل أن أشهد قل
يقطع تقطيعه في يبدأ ذلك بعد بمسيلمة وإذا أسإمع ل أسإمع

الذي النهج هذا على ثآابت وهو إربا إربا ويقطع أنفه يجدع أذنه
المعطر المترف المدلل الشاب عمير بن مصعب عليه كان

فتى رأيت والسلما: (ما الصلة عليه النبي فيه قال الذي
دخل عمير) لما بن مصعب من مكة أهل في لمة أحسن
المعتقد لهذا كلها عاطفته وأعطى وتمكن قلبه في اليمان
لم العيش وشظف والتضييق الحصار أنواع بكل ووجه والمبدأ

من صورة أي في يتراجع ولم موقف له يتغير ولم قناة له تلن
ذلك بعد كانت حتى وأرضاه عنه الله رضي بها أخذ التي الصور
الصحابة لكبار عبرة موضع بل مثل مضرب اسإتشهاده قصة

كما عنه الله رضي عمير بن مصعب بعد طوال سإنواتا أبكتهم
عند عوف بن الرحمن عبد حديث من الصحيح في ورد

بطعاما له وأتي خميس يوما في صائما كان أنه البخاري
فقط الطعاما من نوعين الطعاما من صنفين فيه وكان الفطار
فتعجب عنه الله رضي عوف بن الرحمن عبد فبكى نوعين
ماتا عمير بن مصعب قال: ذكرتا يبكيك؟ قالوا: ما الناس

رأسإه غطينا إن بردة إل به نكفنه ما نجد ولم ماتا يوما أحد يوما
قد نكون أن وأخشى رأسإه بدا قدماه غطينا وإن قدماه بدا

يوما الفريد ثآباته في مصعب موقف بقي طيباتنا، لنا عجلت



فضمها فقطعت بيسراه الراية فرفع اليمنى يده قطعت
الصورة هذه على عنه الله رضي واسإتشهد خر حتى بعضديه

المنهج على والثباتا الحماسإة قوة في الرائع الثباتا من
. والمبدأ

: وإعانإة - نإجدة4
لن وإعانة نجدة أيضا الجلة في الحماسإة هذه عن وينتج

المحتاجا يرى أن يأبى ويسكت الضيم يرى أن يأبى المتحمس
العون يد يمد أن إلى العاطفة تلك تستجيشه ل واقف وهو

كل في الول الصفوف في يكون أن وإلى يسابق أن وإلى
قصة ولعل والنجدة العطاء ميادين من ميدان كل وفي هيعة

زوجه على دخل الذي الملئكة غيل عامر أبي بن حنظلة
مجاهدا الخيل ظهر على أصبح ثآم عرسإه ليلة في وعروسإه

غسلته حتى جنابته من يغتسل أن ناسإيا الله سإبيل في
الله صلى النبي أخبر كما والرض السماء بين فيما الملئكة

ميدانها في المتدفقة الحماسإة روح هي تلك وسإلم عليه
اليجابي. عطائها وفي الصحيح

:  وانإتفاع - امأتنان5
في المتنان دائرة به تتسع كله هذا أن شك ل ذلك وبعد

العطاء وبهذا الروح بهذه الشباب فيها يعيش التي الوسإاط
من يكون قد ما يكون أن من بدل بهم حولهم من وانتفاع
هذا. حديثنا في عليه نعرجا قد مما ذلك عكس

:  الحماسة حسرات
حتى الخر الشق وإلى الخرى الصورة إلى لننظر انعطافة هنا

في مصلحتنا من ليس لنه المخلفة جوانبها من الرؤية تكتمل
بالعكس نحبه وما نرغبه ما الناس من نسمع أن دائما شيء

أخرى نظر وجهة له يكون قد ممن أكثر يستفيد النسان
ل قد ما معرفته ومن تنشئته ومن بيئته من له يكون قد وممن
والمتزاجا والتكامل التبادل من نوع يحصل فحينئذ معك يتفق
من نجد عنما نفرح أن ينبغي ول نريد ل نحن والمفيد النافع



نجد وربما شيء كل في مواقفنا ويؤيد ظهورنا على يطبطب
ونأنس نحبه الذي هو من ذلك إلى تدعو العاطفة طبيعة أن

ما كل في ويسايرنا نقول ما كل في يوافقنا الذي ذلك هو به؟
رأي أو مبدأ كل في واليجابي المعنوي الدعم ويعطينا نعمل

ولو حتى تحفظ أدنى عنده يكون أن دون نتخذه موقف أو
هناك تكون أن المر مستقبل في توقع حتى أو أخطأنا

نأخذ أن لبد ل ذلك نحو أو مخاطر أو عواقب لوجود احتمالتا
هذه أول سإبق عما مغايرة صورة في أخرى مرة الجانب هذا

الحسراتا.
:  والحباط - الفتور1

مستوعبة وغير اللزما من أكثر قوية الندفاعة تكون عندما
بالسإباب الخذ في متهيئة ول للمكانياتا مدركة ول للواقع

بعد حينئذ فيرتد نتيجتها تحقق فل تمضي الندفاعة هذه فإن
حيوية وكل عمل كل معه يترك فتور إلى وثآالثة وثآانية تجربة
محطمة نفسية إلى حينئذ يرتد بل إيجابية وكل نشاط وكل

يمكن التي بالنفس الثقة درجاتا أدنى عندها تعد لم مهزومة
أو يدور مثال أضرب ولعلي العمل أو للنطلق أسإاسإا تكون أن
على الحياتية الجوانب بعض في كثيرا الشباب صفوف في يفع

العلم على الحث الشباب من كثير يسمع ربما المثال سإبيل
وتلك النصوص هذه وتأتي العلم وفضيلة العلم وطلب

له تكن ولم به وإذا الحماسإة نفسه في فتلهب المحاضراتا
اندفاعة يندفع تجربة صاحب من خبرة يأخذ ولم تجرة سإابق

تناسإب التي الناحية ومن صحيحة غير المنهجية الناحية من
شيء على يلوي ل به فإذا معها متطابقة غير وقدرته طبيعته

رحمه الزهري عن السنة شرح العلم كتاب في البغوي ذكر
ونحن طبيعة وهذه جملة، فقده جملة العلم راما قال: من الله
يقبلون الشباب موجودة ظاهرة وهذه كثير يقبل كيف نرى

المتن هذا ويحفظ العلم وذاك العلم هذا يدرس أن ويريد
يترك أن إلى المر به يؤول ما فكثيرا متكاملة ليست اندفاعة

بأمور والخذ الشخصي اللتزاما جانب في حتى أو كله ذلك
مع يتناسإب ما بغير فيها يندفع والتطوعاتا والعباداتا الفرائض



ثآم مؤقت عاطفي تأثآير تحت فقط ويكون ظرفه أو طاقته
الناحية من قلت كما هذا في ونجد ذلك وراء ما إلى يرجع

إنشاء نستطيع حتى واضحة فيه والتجربة كثيرة أمثلة الواقعية
المعاني. هذه نواصل أن الله

:  إعاقة - تعطيل2
تلك كل به تفسد متهور عمل إلى الحماسإة تدفع ما كثيرا

الحلما عليها وتقاما المال عليها تبنى كانت التي الرؤى
عن والخروجا الشديد الندفاع لن ما عمل في لمواصلة
كثيرة أفعال ردود يفعل سإوف أنه شك ل الصحيح المسار

وواقع وإعاقة ومنع تعطيل تكون سإوف الفعال ردود وهذه
أمثلة فيه أيضا السإلمية المجتمعاتا في المسلم الشباب

كيف المسلمين بلد من كثير في نعرف ونحن ذلك من كثيرة
كثير خير منع إلى أدتا كثيرة بلد في الندفاع من ثآوراتا كانت
عن والنهي بالمعروف والمر الصلح من أبواب سإد وإلى

الخير ذلك من بدل تأثآيرا وأشد أعمق تغييراتا إلى بل المنكر
من كثير إلى ينقلب به وإذا محدودة بنسبة ينشده كان الذي

الخير من وكثيرا كثيرا تمنع التي والسدود والموانع العوائق
علينا يخفى ل أيضا ولعلنا ورائه من مؤلفة آلف وعلى عليه
عقد فيها انفرط التي البلد من كثير في جرى فيما هذا مثل
مما والمرجا الهرجا فيها وكثر الموازين فيها واختلت أمنها

النقاط: هذه في به نأتي فيما بعضه ذكر أيضا سإيأتي
وإتلفا:  - مأوت3

الحماسإة أن نعرف ونحن المبلغ هذا إلى المر يبلغ قد يعني
تغييب من شيء إلى تصل قد أحيانا النفس في المتمكنة

الشرعية والحكاما الضوابط في حتى النظر وعدما العقل
المنطلقاتا أن وهو مهم أمر على هنا نؤكد أن نحب ونحن
ول الشعور ول العاطفة منطلقاتا ليست المسلم تحكم التي
هما أمران يحكمنا الذي للذاتا النتصار ول الفعال ردود

كلها: تصرفاتنا في السإاسإيان



الله صلى رسإوله وسإنة الله كتاب من الشرع حكم الول: هو
تركناه محرما كان وما أمضيناه واجبا كان فما وسإلم عليه

 ويكمله به ويلحق
الشرعي الحكم تنزيل في الشرعية المصلحة : مراعاة الثاني
قد أو واجبا يكون قد ما المور من فإن المعاصر الواقع على

قد المكان هذا في أو الوقت هذا في إيقاعه لكن مباحا يكون
الموطن هذا في فعله يكون وقد أعظم مفاسإد عليه تترتب
في معروفة موازناتا وهذه واجبا أصله في كان وإن محرما
القواعد وفي مراعاتها ينبغي التي الكلية الشريعة مقاصد
في والفرعية الكلية الدلة من والمستنبطة المستقاة الفقهية

ضرر مثل: (ل وسإلم عليه الله صلى رسإوله وسإنة الله كتاب
يصل قد ما فهناك المعروفة القواعد من ذلك ضرار) وغير ول

كثير وإفساد الموال وإتلف الرواح إزهاق به يقع مما هذا إلى
أركز أيضا هنا ولعلي معرفتها من لبد التي الثابتة الصول من
تكاد ول عواطف تتجاذبها الفهاما بعض لن المعنى هذا في

مهم أمر ثآمة الجانب هذا في تأملنا وإذا النصوص حقائق تفهم
أن نعرف وأن ديننا نفقه أن ولبد الله دين من لنه نذكره نحن

نتأمل أن لنا لبد وأنه وجل عز الله بشرع متعبدون أننا الصل
في ذلك كان سإواء معصوما الشارع لن الشارع حكمة في

وسإلم عليه الله صلى رسإوله سإنة من ثآبت ما أو الله كتاب
أصبحت التي المواضع هذه من محددا موضعا هنا أخص ولعلي

المسلمين. وبلد مجتمعاتا من كثير في عامة الفتنة فيها
والسلما الصلة عليه النبي أحاديث من كثيرة كبيرة طائفة

يتعلق ما قضية في النص في وصريحة النقل في صحيحة
وكيف المسلم الحاكم أو المر ولي في الفساد أو بالنحراف

ل قليل هنا أسإتطرد وأنا ولعلي الشأن هذا في التعامل يكون
وإن قبل من أعدتا قد المحاضرة وهذه الحديث هذا إن أقول
البارحة وقعت ومحزنة مؤسإفة أحداث مع ربما متطابقة كانت
الخلق سإيد هو بهذا يتحدث الذي نقول الماضية، الفتراتا وفي
يذكر عاطفية قلت كما القضية ليست وسإلم عليه الله صلى
بنا لطال ذكرتها لو الحاديث من جملة والسلما الصلة عليه



وفيها كبير تحوط وفيها شديد ضبط فيها الحاديث هذه المقاما
أن ينبغي لما معاكسة تأتي كأنما الظاهرة صورتها في ربما

في والسلما الصلة عليه المثال سإبيل على فيقول يكون
شيئا أميره من رأى قال: (من الحاديث هذه من صح ما بعض

قال: (وإن حذيفة حديث من أخرى رواية فليصبر) وفي يكرهه
في مسلم عند ثآالثة رواية ماله) وفي وأخذ ظهره جلد

وسإلم عليه الله صلى النبي ذكر لما الحديث لهذا تفصيلتا
يعني الحديث هذا في عنه الله رضي حذيفة قال الفتنة عن
النبي قال الصفين إلى به أتي إن الله: أرأيت لرسإول قال

سإيفه) يعني الحديث: (فليدق هذا في وسإلم عليه الله صلى
القتال ذلك في أو الفتنة هذه في يخوض ل حتى سإيفه فليتلف

أنها على الناس بعض ربما يفهمها الحاديث هذه بعض ونجد
عومياتا من يظنه ما مع تتفق ل أنها وعلى مطلقة سإلبية
لعرفنا النصوص هذه تأملنا أننا ولو السإلما دين في أخرى
بطال ابن عن الله رحمه حجر ابن نقل للشارع عظيمة حكمة

من عظيمة أحاديث وفيه والسنة بالكتاب العتصاما كتاب في
تسكين قال: فيه الوامر هذه مثل في يعني قال هذا مثل

عظمت عقده انفرط إذا المر لن الدماء وحقن الدهماء
ما كلها الدين أمور على الفساد من وصار البلية وكبرتا الفتنة

والقطع بالطبع ذلك يعني ول المر هذا بمثل موجودا يكن لم
وجل عز الله دين كل الشرعية عليه وتصبغ يقر انحراف أي أن

الله صلى رسإوله وسإنة الله كتاب في أحد يضيعه ل واضح
الله فضل من وذلك تبديله ول تغييره أحد يملك ل وسإلم عليه

وانظروا بالشرع متعبدون أننا نعرف أن فينبغي علينا ونعمته
المثلة: هذه إلى

لما الحزاب يوما في المشهورة قصته في اليمان بن حذيفة
سإفيان أبو الحزاب القوما خبر ليرى يذهب أن النبي منه طلب
حادثآة في حذيفة فتسلل والقبائل قريش من معهم ومن

سإهمي مرمى في سإفيان أبو يقول: وكان هو ويصف مشهورة
شيئا تحدث والسلما: (ل الصلة عليه النبي قول ذكرتا أني إل

وكان الحزاب قائد وهو الكفر رأس سإفيان ترجع) أبو حتى



قطعا والمر المر ذلك امتثل لكنه ونباله سإهمه مرمى في
الله صلى الله رسإول من ووحي إرشاد وهو حكمة فيه كانت
َقَما وسإلم: عليه َقَو ُق {  ِط ْن َقَوى َقَعِن َقَي َقَه ْل ِإْن ا َقَو *  َقَحى َقَوْحٌي ِإّل ُه }ً ُيو

).3،4(النجم:
أخرى معركة في عنه الله رضي السدوسإي ثآور بن ومجزأة

أن بعد رسإالة وأتته سإعد المسلمين قائد كلفه عندما الروما مع
بعض من رسإالة يقتحموا أن يستطيعوا ولم الحصار طال

فانتدب ماء فيه نفقي الرض تحت منفذ على تدلهم الروما
جريئا خفيفا قومك من رجل لي لمجزأة: انظر سإعد قال

له: ل وقال ، المير أيها الرجل ذلك أنا قال: اجعلني شجاعا،
ونازعتني الهرمزان رأيت حتى قال: وخلصت شيئا، تحدث
ثآلثآمائة وأخذ فرجع سإعد قول ذكرتا أني إل قتله في نفسي
القضية ليست الداخل، من وفتحوا ودخلوا خاضوا وكلهم

ومراعاة شرعية انضباطاتا هي وإنما عاطفية اندفاعاتا
نعرفها.  أن ينبغي الولوية في ومنهجية مصلحية

والخسارة:  - الضياع4
على يرمون ل ثآم مختلفة جوانب في يندفعون الشباب من كم

برامج في يجعلوها ولم الحماسإة تلك يرشدوا لم لنهم شيء
الجهود وتنفق الثمرة، تحصل ول الوقت فيمضي وتدرجا عملية

ل حتى قلت كما أيضا وذلك النتيجة تحصل ول الموال أو
مرة العلم قضية في مثال أضرب ولعلي المر في يزيد نطيل

أخرى:
مسائل يتتبعون العلمية الحماسإة هذه في الشباب بعض

بالعلم عنايته بداية من يومين أو يوما بعد الواحد وتجد الخلف
ويتحدث الخلفية المسائل هذه يسمع به إذا باللتزاما بعنايته أو

وفي الخطاء تتبع في الجهود ويبدد كذا فلن مخطئ فلن بها،
الصحيحة يعرف لم وهو والموضوعة الضعيفة الحاديث حفظ

واضحة علمية نظرة ذلك من يكون ولم يحفظها ولم بعد
هذه في يكون قد الذي الخطأ ذلك بعد يميز أن بها يستطيع

المختلفة. المنهجياتا



قال: من الفوائد في ورد كما الله رحمه القيم ابن قال وقد
يتتبعها، فقط الخلفاتا فيها التي يعهني المسائل شواذ تتبع

قال: العلم أصول أخذ والجماعة السنة أهل يقول: منهج
من تجربة: وقل عن يقول وهو المسائل شواذ يتتبع وغيرهم

التعبير صح إذا لنه ثآمرة إلى يصل ما هؤلء، في يفلح رأيته
ليست قطرة، ول إلى ذلك بعد وينتهي قطرة بحر كل من يأخذ
الجهود هذه بتجميع التاي اليجابية الصورة هذه يعني هناك
وخسارة. ضياع هناك ثآمرة إلى نصل

والخاتللا:  - التضخيم5
مئاتا وهي ترى أن بالمكبراتا يمكن صغيرة نقاط هناك

جعله لمر تحمس إذا أحيانا الناس حماسإة من حجمها أضعاف
الذي وهو وغايته أوله وهو ونهايته المر مبتدأ هو شيء كل هو

ضائع فهو بغيره أحد انشغل وإذا بسواه أحد ينشغل أن ليمكن
العاطفة هي تماما العاطفة تندفع وهكذا للمور ومضيع وتافه

العشاق عند نعرف كما العاطفة اندفعت لو حتى بطبيعتها
قال كما والمحبوب المعشوق في كلها الدنيا تختصر والمحبين
يقول:  للشباب، التفريع هذا يكون أن بأس ول المجنون

 طواياها في وما الدنيا *** أما تريد للمجنون: ليلى قيل إذا
لبلواها وأشفى لنفسي *** أحب نعالها تراب من غبار لقال
فمن خلف بل المحبين مذهب معلقا: وهذا الجوزي ابن يقول
كل من إليه أحب منهما شيء أدنى كان ورسإوله الله أحب
فيها. وما الدنيا هذه

ومن عظيمة قضية هذه العاطفة في الندفاعية فالمسألة
أحببناه والتهويل: من والتهوين والتبخيس أمثلتها: التقديس

أما عيب كل من مبرأ ملك هو كأنما الذي الرجل ذلك جعلناه
تصرفه وأما ففصيح منطقه وأما فسديد رأيه وأما فغزير علمه

نقول: هو حينئذ ونحن مطلق عيب فيه يكن لم كأنما فحكيم،
ذلك من هذا أين … يكون أن ينبغي الذي وهو الخر وهو الول

لصحابه: (ل يقول والسلما الصلة عليه النبي حتى التزان
مريم) ويقول: (قولوا ابن النصارى أطرتا كما تطروني
شخصه في العتدال هذا يجعل قولكم) يعني ببعض أو بقولكم



ربه عند ومكانته عظمته في هو من وهو والسلما الصلة عليه
حديث من وهو هريرة أبو رواه مما ولذلك وتعالى سإبحانه

وسإلم عليه الله صلى الرسإول قال: كان عنه الله رضي أنس
نعرف لنا له نقم لم علينا أقبل فإذا رؤيته إلينا شيء أحب

لذلك. كراهيته
له نرى نكاد فل لنا مقنع غير وكان إنسانا انتقصنا إذا وأحيانا
الحسناتا: من حسنة
تبدي السخط عين ولكن كليلة عيب كل عن الرضا وعين

المساويا
سإلمان قصة هذا في المثلة ونعرف واضحة قضية وهذه
أطيل. أن أريد ول عنه الله رضي

للحماسإة حماسإتنا فترتا وإل الحماسإة؟ مع الن نحن هل إذن
قلناها التي الحماسإة للتهور، نقول: ل لكننا والمتحمسين

لها. تأييدنا وعلى بها عهدنا على باقين

:  المتهورة الحماسة
هذا أسإباب المتهورة: ما الحماسإة إلى أخرى مرة نمضي ثآم

أسإبابها خلل من العلل نعرف أن لبد قبل؟ من رأيناه الذي
أول العلجا من خير فالوقاية نتقيها وحتى نجتنبها حتى وبداياتها

السإباب:  هذه
العلم:  في - قصور1

وجهل بسيط الجهل: جهل ومن الفاتا آفة هي الجهل مشكلة
من كثير غياب هناك نقصده الذي الجهل تعلمون، كما مركب

المهمة: العلمية الصول
الحياتية الميادين من كثير في الشرعية النصوص معرفة

كما الشرعية القواعد معرفة المستجدة، النية والمسائل
المقاصد معرفة ، النصية للدلة إسإتقراء خلصة هي التي قلت

معرفة وأهدافه، الدين هذا غايت خلصة هي التي الشرعية
الدول قياما وطبيعة الحياة هذه طبيعة في الربانية السنن

والكافرين المكذبين وعاقبة المتقين مآل وطبيعة وسإقوطها



تتبدل: ل ماضية سإنن أنها ونعرف ندركها أن لبد كثيرة قضايا
َقَلْن َقَف َقَد {  ّنِت َقَتِج ِه ِلُس ّل ً ال ِديل ْب َقَلْن َقَت َقَد َقَو ّنِت َقَتِج ِه ِلُس ّل ً ال ِويل }ً َقَتْح

).43الية (فاطر: من
حتى المعاني لهذه وتشرب ومعرفة يقين عندنا يكون أن لبد

المهمة العلمية الصول هذه عن بعيدا العاطفة مع نندفع ل
الله قول نتلو عندما أذكر ولكنني تطول قد المثلة قلت وكما

ِإْن وتعالى: سإبحانه ْنُصُروا {  َقَه َقَت ّل ُكْم ال ْنُصْر }ً (محمد: من َقَي
).7الية

ِإّن نقول: عندما َقَة {  َقَب ِق َقَعا ْل َقَن ا ِقي ّت ْلُم ).49الية }ً (هود: من ِل
ِبْر َقَفاْص َقَد ِإّن {  ْع ِه َقَو ّل ّق ال َقَك َقَول َقَح ّن ّف َقَتِخ َقَن َقَيْس ِذي ّل ُنون ل ا ِق َقَ}ً ُيو
).60(الروما:

والصحابة طبقها والسلما الصلة عليه النبي مهمة معاني هذه
المثلة. بعض المثال سإبيل على
أحدهم شج سإفر في كانوا الصحابة من نفر داود أبي سإنن في

الجو تغتسل أن لبد قالوا: ل أصحابه، اسإتفتى الجنابة أصابته
فماتا، فاغتسل تغتسل، أن قالوا: لبد مشجوجا، والرجل بارد
سإألوا فل أ الله، قتلهم والسلما: (قتلوه الصلة عليه النبي قال

القضايا من السؤال) كم العي شفاء إنما يعلموا؟ لم إذ
ل أن المفترض من التي الكبيرة والمسائل الهائلة الضخمة

الشاب ذلك تجد بك وإذا مجتمعين العلماء أكابر إل فيها يتكلم
ويعطي فيها ويفتي فيها الحديث يتناول العمر مقتبل في

وقوله رأيه يخالف ما كل ويرفض والجازما الحاسإم القول
عن هي وإنما علمي أسإاس عن ليس الحوال غالب في وهذا

التي التجاذباتا هذه من ومزيج وخليط عاطفية اندفاعاتا
كثيرة. المسائل قلت وكما ذاك أو هذا لدى تجتمع

الوعي:  في - النقص2
من ومعرفتها جوانبها جميع من المسائل هو: إدراك والوعي

تذكرنا واحد جانب إلى النظرة تكون ما كثيرا وجوهها، كل
رأوا هل اتفقوا الذين الثلثآة للعميان المشهورة بالقصة
يده وقعت والخر خرطومه، على يده وقعت فأحدهم الفيل؟



التي الجزئية وصف إنما وصف عندما فكل والثالث أذنه، على
تكتمل لم لنه الحقيقة عن يكون ما أبعد الوصف وكان رآها

أصل الواقع معرفة واضح بشكل الصورة تتكامل حتى الجزاء
وهذه المسائل هذه على الشرعي الحكم تنزيل في مهم

المعاد زاد في الله رحمه القيم ابن ذكر وقد طويلة مسألة
أن ينبغي عالم كل وقال: إن المسألة هذه في نفيسة فصول
هذا ينزل أن يستطيع حتى بالواقع وبصيرا بالشرع عالما يكون
من عليها يترتب وما المور هذه وراء لما لوعي نقص ذاك على

غالب في فإنها غابت إذا التكاملية والرؤية والمصالح المفاسإد
إليه. أشرنا الذي ذلك مثل بها يعني لها يقع الحوال

التربية:  في - الضعف3
منهجية متكاملة تربية يتلقوا لم الذين الشباب أجيال كثيرة
عندنا ليس أوقاتا في كنا منا كثيرون السإلمية الصول على
أو التسيب من طرق في سإرنا كنا لقد ربما أو يرشدنا أحد

كانت أو عدنا ذلك بعد ثآم ذلك نحو أو المحارما تجاوز أو التفلت
أصيلة ثآقافة لنا تكون أن حاولنا ذلك بعد ثآم خليطة ثآقافاتا لنا

منهجية على تعود فيه ليس التربية في ضعف فيه الخليط هذا
وانضباط صبر على بين تخطيط على واضح سإير على متكاملة

نرى ما وكثيرا النفعالية الردود هذه عن عبارة يكون ما كثيرا
بغير اليسار أقصى إلى اليمين أقصى فمن المتضادة الجوانب

وهذا الوسإط منطقة على مرور هناك يكون أن بغير أو تمر أن
الجوانب. من كثير في مشاهد

الشعور:  في - إحباط4
الذين الشباب في تأثآيرا وأكثرها أخطرها من لعله وهو

هذه أول عدة نواح من مشاعرهم في وهو: الحباط يتهورون
النواحي: 

المة وبلد بل وأوضاع أحوال على وهيمنتهم العداء تسلط
مؤلمة وسإلبية واضح وتخاذل فاضح عجز في السإلمية
ومحزنة:

وتتقد عاطفته فتغلبه ذلك يرى المتحمس الشباب عند هذه
العقل وطيش الرؤية تضيع سإبق ما غياب عند وربما حماسإته



نحن وهذا الصحيح العلم على المبني السديد الرأي وينعدما
العداء احتلها التي السإلما بلد هي كم ونعرف واقعه نعرف

بل عقدين ول لعقد ول سإنتين ول لسنة ليس عليها وتسلطوا
كثير فيها كان الخيرة الزمن فتراتا ولعل ذلك من أكثر هو لما
بل عدة مستوياتا على المسلمين وتراجعاتا هزائم يعد مما

نفسه تتقد من عند وهذا والعلمية الحضارية المستوياتا على
القوة هذه حجم زاد فإذا أثآر لها يكون أن لبد وحمية غيرة
أن من أكبر أصبحت الهزائم هذه وحجم العدوان هذا حجم

تصرف غير وإلى اعتدال حد غير إلى فيخرجا نفسه تحتملها
واضح. أيضا أمره وهذا التزان

والخلل النحراف كثرة الشعور: أيضا إحباط في الثاني الثآر
عز الله حدود في نفسها المسلمين مجتمعاتا في والتجاوز

وجل:
في كم التجاوزاتا هذه من المسلمين بلد في كم نعرف نحن
وتبنيها، وإعلنها بها والقياما المنكراتا إقرار من المسلمين بلد
ما ويبيح الله شرع ويمنع الله لشرع مخالف هو مما فيها كم

وإيمان غيرة ذي كل أن شك ل قضية وهذ الله شرع يخالف
ورغبة وألما حزنا قلبه ويشتعل نفسه وتغلي بها صدره يضيق

الصور هذه بعض تفقد عندما لكن ذلك مثل يكون ل أن في
ذكرناه. ما أيضا يكون

مع التعامل في والظلم المعاملة سإوء ثآالث: وهو وجانب
الشباب: هؤلء
في يكونون قد من أو أسإاتذتهم من التعليم بيئة في كان سإواء
بالنزق وإتهامهم تخطئتهم إل منهم يجدون ول التربية موقع

عن الباء وعجز السإرية الدائرة في حتى أو كذا أو والطيش
لكنها أخطاء فيها عواطف من الشباب عند يكون قد ما تفهم
المعالجاتا في أحيانا كذلك وربما توجيه إلى تحتاجا

هي هذه كانت ما كثيرا الدول مستوى عل المنية والمعاملتا
تتجدد عصر في ونحن بآخر أو بشكل النحرافاتا لتلك بذور

مهمة. قضية وهذه كبير بشكل وتتفاقم أحداثآه
الستيعاب:  في - رداءاة5



أين تصرف؟ أين المتألقة والحماسإة المتدفقة الطاقة هذه
إلى ليمشي القطار خط على نضعها كيف الصحيح؟ مجالها
عندنا ومعروفة محددة غاية إلى ليصل إليها ينتهي التي الوجهة

مستنفذ فكم وضائعة تافهة أمور في مسنفذة أنها أمران: إما
من كم المثال، سإبيل على الرياضة في الشباب حماس من

تتفجر قدراتا ويعني أعصاب وربما صراع وربما وقوة حماسإة
أيضا أخرى جوانب في أو الضخامة بهذه الجانب هذا في

التشنيع حتى ربما جيدة الرياضة الصحيح السإتثمار في ليست
هذه لكن مذموما شيئا ليس هذا على ليس أصله في

ترتد الخير في وأنها تقنع ل أنها المر آخر في تجعل المبالغاتا
هناك أيضا: أنه وإما ، آخر بديل عن بحث إلى يرجع فراغ إلى

هؤلء لطاقة السإتيعابية المحاضر في وندرة وقلة غياب
وحماسإتهم. الشباب

الكأياس:  حماسة
ل قلنا وكما مهمة نقطة وإنها أخيرة نقطة إلى أصل لعلي

وأين تريد؟ الذي الن: ما وتسألون للمتهورين نقول: ل للتهور
وهنا أصولها ونقضت عدتا ثآم مدحتها حماسإة بين ما سإنصل؟

في: الخيرة الوقفة هذه ونقف لعنواننا الثاني بالشق نكمل
الكياس: حماسإة

: والتزان - التعقل1
العقول، ذوي من الكياس إنما الكياس الكياس ليست وطبعا

أن والحقيقة الحماسإة هذه نريد المرين بين جمعنا هنا
هو الحقيقة في النفسية والحيوية الحماسإة بدون النسان

بطبيعته الذي النسان إلى منه المواتا وإلى الجماد إلى أقرب
الثانية في النسان جسم في الحيوية والتفاعلتا حيوي هو

هو ثآم النسان جسم في وهائلة ضخمة عملياتا تقوما الواحدة
لذلك يتطابق ل هذا وكسول وقاعدا خامل يكون ذلك بعد

من والمزيج الخليط هذا إليها أضفنا إذا الحماسإة نقول: صفة
ونريدها نمدحها التي هي اليجابية الحماسإة أصبحت الكياسإة



التي الصورة هذه فتأتينا المتزنة العقلية النظرة تلك وترشدها
الكياسإة أو الكيسة الحماسإة لهذه وصف فيها نعطي أن نريد

يقول: البنا السإتاذ جميلة كلماتا في ذكر كما أو المتحمسة
أشعة وأنيروا العقول بنظراتا العواطف نزواتا ألجموا
الحماسإة. بلهيب العقول

الذي العقل ذلك لمزجا نحتاجا أننا تبين جميلة كلماتا وهي
بعض إلى يحتاجا ينطلق أن يريد ول يتحفظ يتحفظ دائما

وربما فيها يبالغ التي القيود تلك بعض عنه تفك حتى الحماسإة
حتى العقلي القيود بعض إلى تحتاجا المندفعة الحماسإة تلك

هناك يجعل ل التزان جدا مهم والتزان التعقل فلذلك يرشدها
قصة في قلنا كما ونستحضر قلنا كما جانب على جانب طغيان
شكت الدرداء أبي إلى سإلمان جاء الدرداء: لما وأبي سإلمان

وكذا الدنيا في له حظ ل الدرداء أبو قالت: أخوك الدرداء، أما
أن أراد عليه ضيفا فنزل ليله قائم أو نهاره صائم هو وإنما

قال: كل الطعاما لسلمان وقدما صائما كان قال: ل، يصلي
جاء لما أراد ثآم يفطر وجعله قال: أفطر صائم أنا قال معي،
قال: نم، يصلي، أن يريد قاما ثآم ، قال: نم يصلي أن الليل
بلغ فلما ذلك في جادله ثآم فصلي، قال: قم الليل انتصف حتى
عليك لهلك له: (إن قال وسإلم عليه الله صلى الرسإول المر
لنفسك " وإن يعني "لضيوفك حقا عليك لزورك وإن حقا

حقه). حق ذي كل فأعطي حقا عليك
فترة في كان لما عنه الله رضي عفان بن لعثمان أيضا موقف
انتقاداتا من يشيعونه المرجفين بعض بدأ ما تعرفون خلفته

عثمان كان الحج موسإم جاء فلما عنه الله رضي عثمان على
ما خطأ للناس يبين أن يريد الصحابة أخيار من عنه الله رضي

شاردة أدع ل مقاما الناس في فقال: لقومن ويفند يقولونه
الرحمن عبد قال للناس، يبين أن يريد عليها أتيت إل وواردة

رعاع يجمع الموسإم فإن تفعل ل المؤمنين أمير عوف: يا بن
عامة تستوعب ل عقول مطير، عنك يطيرها كلمة ورب الناس
يمينا يأخذها وهذا تتطيش ذلك بعد بها وإذا قضايا تذكر الناس
على يفهمها وذاك وجه على يفهمها وهذا يسارا يأخذها وذاك



من الله رحمه الشاطبي جعله موضعه في الكلما آخر وجه
ذكر كما البدع من جعله موضعه غير في الكلما وجعل السنة

والسلما الصلة عليه النبي بحديث اسإتدلل العتصاما في ذلك
أ يعرفون بما الناس البخاري: حدثآوا عند علي حديث في

مسلم في مسعود ابن وحديث ورسإوله؟ الله يكذب أن تحبون
كان إل عقولهم تبلغه ل حديثا قوما بمحدث أنت قال: ما
واضح. أمره وهذا ، فتنة لبعضهم

لما والسلما الصلة عليه للنبي جميل موقف الحديبية في
بن الله) قال: سإهل رسإول محمد قال: (اكتب يكتبوا أن أرادوا
اكتب ولكن جادلناك ما الله رسإول أنك نعلم كنا لو عمرو

الرحمن الله بسم قال: (اكتب ولما أبيك، واسإم اسإمك
اكتب الرحيم، ول الرحمن ما نعرف ل الرحيم) قال: ل،

طالب: (اكتب) أبي بن لعلي يقول الرسإول اللهم، باسإمك
الرسإول أن المسألة ذلك يرى ل يعني لهذا قابل غير وعلي
الصغيرة هذه دع وعقل نظرا أوسإع كان وسإلم عليه الله صلى

عليه الله صلى الرسإول فقال: (اكتب) فقال المور من
في وسإلم عليه الله صلى الرسإول وسإلم: (أرينيها؟) فمسحها

هذه من لعلي: (اكتب) دعك قال بنفسه، الرواياتا بعض
هذه تجعل ل منها أكبر هو ما هناك فإن الصغيرة القضية

ومواجهتك توجهك كل تجعل وبالتالي حجمها من أكبر المسألة
فيها تقيم أو فتستنفذ القضية لهذه واعتراضك وطاقتك وقوتك
عندما الن الشباب بعض من نرى كما هائلة ضخمة معركة

النفير يجعلون لكن السنن من وسإنة الشرع من أمرا يذكرون
يخرجون كما ذلك من جعلوا وربما كله الدين أصل كأنها عليها

ننبه الذي هذا مثل غير من تكفير أو تبديع أو تفسيق إلى به
إليه. الناس

: والحكام - الضبط2
مثال نستحضر ولعلنا جدا مهم هو ما هذا في ذكرتا وقد

واحدا:
بل عليهم الله رضوان الصحابة بايع أن بعد العقبة بيعة في
أبو جاء الحماس روح كانت كيف انظروا يبايعوا أن قبل



الرجل تبايعون إنما أنكم قال: اعلموا غيره رواية وفي التيهان
فمن تسلمونه أنكم رأيتم فإن والسإود الحمر حرب على
فبايعوه حميتهم، يستشعر وأن وينبههم يفاصلهم أن أراد الن،
رسإول عنه: قال: يا الله رضي نضلة بن عبيد بن العباس فقال
في لفعلنا واحدة ميلة الوادي أهل على نميل أن شئت لو الله
نناجز أن غدا تريد قال: لو المكية، الفترة في الكلما هذا منى

نؤمر لم وسإلم: (إنا عليه الله صلى قال انتهى ونقاتلهم القوما
الذى: يا اشتد وقد المكية الفترة في الخباب جاءه بذلك) ولما

من في كان قال: (إنه لنا؟ تستنصر أل لنا تدعو أل الله رسإول
يؤتى ثآم فيها يوضع ثآم الرض في يحفر من قبلكم كان

إلى ينفلق حتى فينشر رأسإه مفرق في فيوضع بالمنشار
فيمشط بالرجل يؤتى كان وإنه دينه عن ذلك يصده ما نصفين

عن ذلك يصده ما وعظمه لحمه بين ما حديد من بأمشاط
من الراكب يسير حتى المر هذا ليبلغن قال: (والله دينه) ثآم

غنمه على والذئب الله إل يخشى ل حضرموتا إلى صنعاء
تستعجلون). قوما ولكنكم

والستثمار: - التدرج3
مما أكثر نحصل أننا لوجدنا تدرجنا أننا العاطفة: لو لهذه

ولطبيعة للواقع مراعاة فيها ليس التي بالسرعة نحصل
هذا: في المثلة أحسن من وإمكانياته النسان

الخلفة أبوه تولى لما العزيز عبد بن عمر بن الملك عبد
وكان وزاهدا ورعا الخلفة تولى عندما كان كيف عمر ونعرف

عليه ينكر الملك عبد ابنه جاءه المور، في بالجد يأخذ يعني
له: فقال وكذا، كذا هذا وفي وجل عز الله تلقى ويقول: كيف

ويحيي بدعة يميت وهو إل يوما أبيك على يمر ل أن ترضى أل
وهذا واحد، يوما في كلها يغيرها أن يريد الشاب ذاك سإنة،

منهجية في يجعلها أن يريد وحماسإته إيمانه قوة وأيضا لحكمته
المطلوب. الثآر بها ويقع النتيجة بها تحصل
والسلما: في الصلة عليه النبي شأن من كان ما ونعرف
صلى النبي طاف الهجرة من السابع العاما في القضاء عمرة

وثآلثآمائة سإتون حولها والصناما الكعبة حول وسإلم عليه الله



يشتمها ولم الحديبية، صلح بعد بها يطوف والرسإول صنم،
في فقط واحد عاما بعد آخر مجال له لن أبدا لها يتعرض ولم

والسلما الصلة عليه محجنه ومعه جاء مكة فتح الثامن العاما
ُقْل تتهاوى وهي الصناما هذه يطعن َقَو َقَء ويقول: {  ّق َقَجا َقَح ْل ا
َقَق َقَه َقَز ِطُل َقَو َقَبا ْل َقَل ِإّن ا ِط َقَبا ْل َقَن ا ًا َقَكا ُهوق ). 81}ً (السإراء: َقَز

ويدبر ويفكر عدته ويعد يجتهد النسان بأوانه شيء كل
التعجل هذا ولكن ويستخير وجل عز بالله ويستعين ويستشير

. يكون أن ينبغي ل
:  والستمرار - الدوام4

قل) (أحب وإن أدومها العمال (خير التدرجا ذلك طبيعة هو
على نحافظ لكي النية ديمة) وحتى كان ما الله إلى العمال

التي العواطف لنريد الن نحن ثآمرتها تأتينا الحماسإة هذه
يدوما الذي العمل نريد وإنما القاصمة العواصف إلى بنا تصل

ويستمر.
سإنه، في النصار من صاحب مع له قصة يذكر عباس ابن

لصاحبي قلت وسإلم عليه الله صلى الرسإول ماتا قال: لما
عليه الله صلى الرسإول أصحاب إلى بنا النصار: اغد من

وفي عباس يابن إليك ينظر له: ومن قال العلم، نطلب وسإلم
وضللت وتركته قال: فانطلقت وفلن، وعمر بكر أبو القوما
عنهم وآخذ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب أتتبع

من قصيرة فترة بعد عباس ابن أصبح حتى وتدرجا وتدرجا
وترجمان المة حبر هو والسإتمرارية المواظبة بهذه الزمن
وأرضاه. عنه الله رضي القرآن
الصحيح، في كما متدليا حبل رأى والسلما الصلة عليه والنبي

تعلقت تعبت فإذا تصلي لزينب، ) قالوا: حبل هذا؟ قال: (ما
يمل ل الله فإن تطيقون ما العمال من عليكم قال: (مه، به،

أمرا فليرقد) خذ تعب فإذا نشاطه أحدكم ليصل تملوا، حتى
. فيه تواصل أن تستطيع

: والنإتشار - التنامأي5



بذلك أخذنا أننا لو هذا عن وينتج المهمة المور من أيضا وهذا
بشكل اليجابية هذه وتعم وتنتشر الحماسإة هذه تنمو سإوف

نقول: الوقت تجاوزنا وقد ولعلنا وأسإاسإي مهم
نحن الكياسإة بهذه مشوبة ولكنها حماسإة نريده الذي إن

للثآارة نقول: ل أيضا ولكننا والترويض للتهجين نقول: ل
الحماسإة هذه إلى طريق لنا يكون أن نريد نحن والتهييج،
بعكسه السلبية الجوانب تلك في قلناه ما خلل من الراشدة
إيجابيا:

في وعدالة المعالجة في وصبر بالواقع وبصر بالشرع علم
قال: وتعالى سإبحانه والله الممارسإة في وأناة المواقف
َقَك ّب َقَر َقَو ُفوُر {  َقَغ ْل ِة ُذو ا َقَم ْو الّرْح ُهْم َقَل ُذ َقَؤاِخ َقَما ُي ُبوا ِب َقَس َقَل َقَك َقَعّج ُهُم َقَل َقَل
َقَب َقَذا َقَع ْل ُهْم َقَبْل ا ٌد َقَل ْوِع ُدوا َقَلْن َقَم ِه ِمْن َقَيِج ِن ً ُدو ِئل ْو }ً (الكهف: َقَم

58.(
وسإلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى هذا

ًا ًا تسليم .  كثير



)2/4والعمل( البتلءا سنتي بين المأة

 المقبل الله عبد بن عمر
مأحمد المأام بجامأعة التدريس هيئة (عضو

السلمأية) سعود بن

محمد نبينا على والسلما والصلة العالمين، رب لله الحمد
بعد: أما أجمعين، وصحبه آله وعلى

من كثير صدور تنفثها التي والهاتا التساؤلتا، هذه مثل فإن
أكثر على أتى وقد ل؟ كيف خير، بشير والله لهي المة، شباب
ًا، الزمان من عقود ثآلثآة قبل شباب إل لهم هم ول تقريب

بها شغلوا التي المور من ونحوها والكرة الفن عن الحديث
ًا الزمن!  من ردح
لن بكى ربما ،وأحدهم الشباب أكثر على فترة مّرتا لقد

نرى واليوما ماتا، المفضل مطربه أو ، انهزما الكروي فريقه
ًا على بكاؤها ،ليكون همهم الحمد-ترتقي -ولله شبابنا من كثير

من بالمسلمين يحل ما على البكاء وهو البكاء.. أل يستحق ما
أعدائهم. قبل من واغتصاب وقتل ظلم

التساؤلتا ،وبهذه الهتماماتا في التحول بهذا وفرحتنا
ًا نستثمرها أن -يجب تكتمل -لكي والهاتا ًا اسإتثمار إيجابي

المة. لنصر المتطلعة العزماتا هذه تفتر ل حتى
الله صلى – هديه من هذا فليس عمل، دون والبكاء النواح أما

كاد الذي العظيم حزنه مقدار تعلم أن ولك -، وسإلم عليه
- المشهد ذلك يمنعه لم ذلك ومع أحد، شهداء على كبده يفلق
لهذا الجهاد في السإتمرار ماتا- من أن إلى معه بقي الذي

وتبليغه. الدين،
ترشيد أهمية على نؤكد فإننا ، اسإتثمارها أهمية عن تحدثآنا وإذا
َقَظن قد أمور في اسإتخدامها يساء ل حتى التساؤلتا هذه أنها ُي

بترشيدها، يكون إنما ذلك إلى والسبيل كذلك، وليست نافعٌة
أمور:  بعدة تحقيقه يمكن وهذا



على وطأتها وشدة الحداث، زحمة في ـ نغفل ل أن  يجب-1
ابتلي فلقد اليمان، أهل ابتلء في اللهية السنن عن ـ قلوبنا

تعالى لربنا الخفية اللطاف من البتلءاتا في وكم هومنا، من
ً عن عقولنا تعجز قد ،والتي بها. الحاطة عن تصورها،فضل

وجه على مشوا جند لخير تعالى قوله عن أخي أنت أين
قيل الذين - وصحابته؟ وسإلم عليه الله صلى – : محمد الرض

َقَص أحد يوما به ابتلوا بما ابتلوا -لما حقهم في َقَمّح ُي ِل َقَو ّلُه -: " ال
َقَن ِذي ّل ْا ا ُنو َقَم َقَق آ َقَح َقَيْم َقَن" قال َقَو ِري ِف َقَكا ْل السلف: أي: من واحد غير ا
وكيف بهم، نزل الذي بالبلء يخلصهم حتى آمنوا، الذين ليختبر

ويقينهم. صبرهم
َقَص لهم وقيل َقَمّح ُي ِل َقَو ًا: " ُكْم"، ِفي َقَما أيض ِب ُلو بما : يختبركم أي ُق
من المؤمن أمر ويظهر الطيب، من الخبيث ليميز عليكم جرى

. والفعال القوال في للناس المنافق
وكم ؟ الدخلء من فيها وكم العلل؟ من المة في أخي: كم

كذلك؟! ليس والمر الحرقة يدعي ممن فيها
وسإلم- عليه الله صلى – لنبيك وقع ما المبارك أيها نسيت هل
الحزاب؟!. يوما أو ؟ أحد يوما
الله سإمع تحت إنها ، وأزعجتك أقلقتك التي الحداث هذه إن

عباده حرماتا تنتهك أن خلقه من تعالى- أغير –والله وبصره،
ُيعرض أوليائه نساء ،وتغتصب حزبه ،ويحارب دينه عن ،و

ّبى - التي الكريم الخ - أيها السنن ،ولكنها الله صلى – النبي ر
يلقون ما شدة إليه اشتكوا حين أصحابه وسإلم- عليها عليه
- قال: البخاري في - كما خباب ومنهم ، المشركين من

متوسإد وسإلم- وهو عليه الله صلى – الله رسإول إلى شكونا
ًة الله تدعو أل لنا؟ تستنصر له: أل قلنا الكعبة، ظل في له برد
الرض، في له يحفر قبلكم فيمن الرجل قال: "كان لنا؟

فيشق رأسإه، على فيوضع بالمنشار فيجاء فيه، فيجعل
ما الحديد بأمشاط ويمشط دينه، عن ذلك يصده وما باثآنتين،

والله دينه، عن ذلك يصده وما عصب، أو عظم من لحمه دون
حضرموتا إلى صنعاء من الراكب يسير حتى المر، هذا ليتمن

تستعجلون". ولكنكم غنمه، على الذئب أو الله إل يخاف ل



نبحث ونحن الذهان، عن تغيب أل يجب الخيرة، الجملة وهذه
الدين.. لهذا النصر ونتلمس

في لنا إخوان عن نعلم أو نسمع ونحن تغيب أل ويجب
أن ندرك أن ويجب ، الله سإبيل في أحدهم يموتا قد السجون

الشاعر: قال كما المر
بأوحد فيها لست ، سإبيٌل فتلك

هذا أن نتذكر أن يجب فإننا البتلء، سإنة اسإتحضار ومع  ـ2
ًا هو الكفر، أمم من تراه الذي والسإتبداد الطغيان ل أيض

أن وهي المم، في تعالى الله سإنن من أخرى سإنة عن يخرجا
تعالى، الله سإنن من أخرى سإنة لمضي تمهيد الحقيقة في هذا
الكفار. محق وهي أل

غزوة من العبر عن يتحدث - وهو الله -رحمه القيم ابن يقول
المعاد) (زاد في أحد

سإبحانه الله أن ـ أحد غزوة دروس من أي ـ ): ومنها3/222(
التي السإباب لهم قيض ، ويمحقهم أعداءه يهلك أن أراد إذا

كفرهم - بعد أعظمها ومن ، ومحقهم هلكهم بها يستوجبون
ومحاربتهم أوليائه، أذى في ومبالغتهم وطغيانهم، - : بغيهم
ذنوبهم من أولياؤه بذلك فيتمحص عليهم، والتسلط وقتالهم،
وهلكهم، محقهم أسإباب من أعداؤه بذلك ويزداد وعيوبهم،

تحزنوا ول تهنوا قوله: "ول في ذلك وتعالى سإبحانه ذكر وقد
مس فقد قرح يمسسكم * إن مؤمنين كنتم إن العلون وأنتم
الله وليعلم الناس بين نداولها الياما وتلك مثله قرح القوما
* الظالمين يحب ل والله شهداء منكم ويتخذ آمنوا الذين

في لهم فجمع الكافرين"، ويمحق آمنوا الذين الله وليمحص
ِء نفوسإهم، وتقوية تشجيعهم، بين الخطاب هذا عزائمهم وإحيا

التي الباهرة الحكم وذكر التسلية، حسن وبين وهممهم،
فقد قرح يمسسكم فقال: "إن عليهم، الكفار إدالة اقتضت

وتباينتم واللم، القرح في اسإتويتم مثله" فقد قرح القوما مس
فإنهم تألمون تكونوا قال: "إن كما والثواب، الرجاء في

بالكم يرجون" فما ل ما الله من وترجون تألمون كما يألمون



في ذلك أصابهم واللم؟! فقد القرح عند وتضعفون تهنون
مرضاتي. وابتغاء سإبيلي في أصبتم وأنتم الشيطان سإبيل

وأنها الناس، بين الدنيا الحياة هذه أياما يداول أنه أخبر ثآم
ً يقسمها حاضر عرض الخرة بخلف وأعدائه، أوليائه بين دول

آمنوا. للذين خالص ورجاءها ونصرها عزها فإن
المنافقين من المؤمنون يتميز وهي: أن أخرى، حكمًة ذكر ثآم
في معلومين كانوا أن بعد ، ومشاهدة رؤية علم فيعلمهم ،

غيبه.
فإنه شهداء، منهم سإبحانه وهي: اتخاذه أخرى، حكمة ذكر ثآم

وأفضلها، المنازل أعلى لهم أعد وقد عباده، من الشهداء يحب
" انتهى. الشهادة درجة ينيلهم أن بد فل لنفسه، اتخذهم وقد

ًا ـ الله رحمه ـ ذلك قبل قال وكان ):3/18( الصل هذا مقرر
يمتحن أن بد ل أنه حكمته اقتضت سإبحانه الله أن والمقصود

ومن خبيثها، من طيبها بالمتحان فيظهر ، ويبتليها النفوس
التي النفوس وليمحص يصلح، ل ومن وكراماته لموالته يصلح
ول يخلص ل الذي كالذهب المتحان، بكير ويخلصها له، تصلح
جاهلٌة الصل في النفُس إذ بالمتحان، إل غشه من يصفو

يحتاجا ما الخبث من والظلم بالجهل لها حصل وقد ظالمٌة،
. والتصفية" اهـ السبك إلى خروجه

ًا- أن  علينا-3 سإنة وهي أخرى، بسنة السنة هذه ندفع -أيض
بأيسر دينه ينصر أن قادٌر تعالى الله فإن للدين، العمل

أيدي على إل النصر يتم ل أن حكمته اقتضت ،ولكن السإباب
وبكل والنفيس، بالغالي دينهم لنصرة أنفسهم ينذرون رجاٍل

عليه. يقدرون ما
وأموالهم، ديارهم المهاجرون ترك الكريم- كيف -أخي تر ألم
ًا منها أخرجوا بل كان إذا أرخصه وما بذلك، وقبلوا عنهم، رغم

سإنواتا تعالى- بعد الله فأعقبهم والجنة، الله رضوان الثمن
وبعده ذلك وقبل فاتحين، إليها عادوا والجهاد- بأن الدعوة من
النصار. من إخوانهم وعن عنهم، رضي تعالى الله أن

لننزل والبكاء، النواح دائرة من نخرجا أن إلى بحاجة نحن إذن،
الزمن!  هذا في أكثرها وما العمل، ميادين إلى



ًا- في –المهم ومن مجالتا نختصر ل أن المقاما هذا أيض
فإن واحد، عمٍل في المة هذه عن الذلة رفع وسإبل النصرة،

أمر الذي هو بالتوحيد، جاء وسإلم- الذي عليه الله صلى – نبينا
إلى بالحسان أمر الذي وهو الطريق، عن الذى بإماطة
يعيب ل وأن فاضل، عمٍل بأي نستهين ل أن ويجب الحيوان

ًا بالعلم المشتغل ًا تعلم ميادين في نفسه نذر من وتعليم
فإن صحيح، والعكس ، الجهاد سإاحاتا في أو الله، إلى الدعوة
ًا، بعضهم يكمل الجميع صالح. عمٍل أي عن للمة غنى ول بعض

لكن واحدة، بدرجة وقوتها تأثآيرها في الميادين نعم! ليست
سإبب في النصر أسإباب اختزال من التحذير هو مقصودي

ٍد َقَن تعالى الله فإن سإببين، أو واح ِذي ّل َقَوا ُدوا قال: " َقَه َقَنا َقَجا ِفي
ُهْم ّن َقَي ِد ْه َقَن َقَنا َقَل َقَل ُب ِإّن سُإ َقَه َقَو ّل َقَع ال َقَم َقَن". َقَل ِني ْلُمْحِس ا

الذي ربه نداء لبى ممن ولنكن جهدنا، ديننا نصرة إلى فلنسع
َقَيا َقَها قال:" ّي أ

َقَن َقَ ِذي ّل ُنوا ا َقَم َقَر ُكونوا َقَآ َقَصا ِه َقَأن ّل َقَما ال َقَل َقَك َقَسى َقَقا ْبُن ِعي ا
َقَم َقَي َقَن َقَمْر ّيي ِر َقَوا َقَح ْل ِري َقَمْن ِل َقَصا َقَلى َقَأن ِه ِإ ّل َقَل ال َقَن َقَقا ّيو ِر َقَوا َقَح ْل َقَنْحُن ا
َقَصاُر ِه". َقَأن ّل ال

لنصرة السعي كأيفية عن الفاضل أيها سألت وقد
بواجبه القيام كأيفية عن آخار وسألا الدين؟ هذا

أن العجالة هذه مأثل في الصعب ومأن الدعوي؟
خاللا مأن النإطلقا يمكنك لكن تعمل، مأاذا لك أفصل

التالية:  الخطوات
حولك. الذي محيطك في للمنكراتا بحصر  قم-1
للذي فانتقل تستطع لم فإن ، الكبر المنكر بعلجا ابدأ -2

بعده.
بلدك في وجدوا إن ـ والدعاة العلم أهل مع وتشاور  تواصل-3
وإل منها، التخفيف أو المنكراتا هذه علجا كيفية لبحث ـ

عن السؤال في تبتعد أل وأرجح وهكذا، بعدهم للذين فانتقل
ول ـ عدموا فإن غيرهم، من بلدك بحال أعلم لنهم بلدك، أهل
غيرهم. مع تتواصل أن فبإمكانك ـ ذلك أظن



فمع المنكر، عن والنهي بالمعروف على: المر قائم  ديننا-4
المعروف، للمجتمع نقدما أن يجب المنكر، عن النهي ممارسإة

ًا فليس الصل، هو به البدء بل إل منا المجتمع يسمع أل صحيح
بالدروس المعروف، نشر من بل فقط، النكار نبرة

ذلك كل الجمعة، خطب طريق عن القل على أو والمواعظ،
الطاقة. بحسب

ًا منا المجتمع نري أن نعجز فلن كله، ذلك من منعنا فإن صدق
، وأفعالنا أقوالنا في بالصدق نتمثله الدين، بهذا اللتزاما في

ًا جا النبي بها كسب فقد ، بهينة وربي- ليست –فتلك أنصار
جعلت التي الطيبة وشمائله وأمانته، صدقه بسبب لدينه

في يكذب ل وهو ربه على ليكذب هذا كان يقولون: ما الناس
الناس. حديث

نفتح أن يجب والشدائد، البتلءاتا من نرى ما نرى  ونحن-4
العقدين في للمة تحققت التي المشرقة الجوانب على أعيينا

القل؟! على الشعوب مستوى على الخيرين،
بلد في انتشر الذي العميم الخير هذا ينكر الذي ذا فمن

السإلما؟
أو الله، إلى العائدة الكبيرة الفواجا هذه في يكابر الذي ومن

تعالى؟!  الله دين في الداخلة
السنة؟. بحفظ المشتغلون هم كم القرآن؟ حفظة هم كم
في الحرمين في تعتكف التي الشباب أفواجا عينك تر ألم

رمضان؟ من الواخر العشر
الجهاد أرض رووا الذين المجاهدين أخبار عن تسمع ألم

وكشمير، والشيشان، وأفغانستان، فلسطين، في بدمائهم
والعراق؟! 

أحدهم يموتا أن أمانيهم أغلى أن يعلنون الشباب كان متى
ًا؟!  شهيد

وسإط في وهن الحجاب، إلى عدن اللتي النساء هن كم
والمغرياتا؟!  الصوارف قوة رغم الفتن،



رافعًة تكون أن يجب كبرى، الفاضل- مكاسإب -أخي هذه إن
ًة لهمتنا، - رغم المصلحين من سإبقنا من عمل بأن لنا ومبشر
ًا اتصالتهم- آتى وقلة إمكانياتهم، ضعف يانعة.  ثآمار

الزمن -بمقياس وهي الفق، في تلوح النصر بشائر إن
ًا ولكننا الله، بإذن ببعيدة الطويل- ليست - نستعجل، -أحيان

لعجلتنا. يعجل ل وربنا
ًا ونحن البشائر، هذه وتذكر هذا، يقال المة في أن نعلم جميع

في نستمر لماذا ..لكن نعم إصلح، إلى تحتاجا كثيرة، جوانب
ِم ذواتنا جلد ّيد ما ،وتحطي نملك ل وكأننا كبيرة، جهود من ُشـ
؟! المل من بصيص أي
المة أن فستجد ، التاريخ صفحاتا - في -أخي نظرك  قلب-5

من فترة وأنهكتها أضعفتها، والبتلءاتا، الفتن من أنواع بها مر
قويًة. ذلك بعد عادتا ولكنها الزمن،

تعرضت التي الكبار البتلءاتا إحدى إلى أشير أن هنا وحسبي
أّرخا عالمين كلما لك وسإأسإوق التتار، غزو وهي المة، لها

أحدهما الصماء، العمياء الفتنة تلك في المة مشاعر ورصدا
آخرها. أدرك والخر أولها، أدرك

كتابه في ـ الثآير ابن العلمة فهو أولها أدرك الذي أما
هـ:617 سإنة أحداث -في يقول  -حيث10/399"الكامل" 

ًا سإنين عدة بقيت "لقد ًا الحادثآة هذه ذكر عن معرض اسإتعظام
ًا ً أقدما فأنا لذكرها، لها،كاره الذي فمن أخرى، وأؤخر رجل

عليه يهون الذي ومن والمسلمين؟ السإلما نعي عليه يسهل
حدوثآها قبل مت ليتني ويا تلدني، لم أمي ليت فيا ذلك؟ ذكر

ًا وكنت ًا، نسي على الصدقاء من جماعة حثني أني إل منسي
ًا، يجدي ل ذلك ترك أن رأيت ثآم متوقف، وأنا تسطيرها، نفع

والمصيبة العظمى، الحادثآة ذكر يتضمن الفصل فنقول: هذا
وخصت الخلئق عمت مثلها، عن الياما عقمت التي الكبرى،

سإبحانه الله خلق مذ العالم قائل: إن قال فلو المسلمين،
ًا ،لكان بمثلها يبتلوا الن،لم وإلى آدما وتعالى ،فإن صادق

يدانيها. ما ول يقاربها ما تتضمن لم التواريخ



ببني بختنصر فعله ما الحوادث من يذكرون ما أعظم ومن
البيت وما المقدس البيت وتخريب القتل من إسإرائيل
التي البلد من الملعين هؤلء خرب ما إلى بالنسبة المقدس

إسإرائيل بنو وما المقدس، البيت أضعاف منها مدينة كل
أكثر قتلوا ممن واحدة مدينة أهل فإن قتلوا من إلى بالنسبة

إلى الحادثآة هذه مثل يرون ل الخلق ولعل إسإرائيل، بني من
وأما ومأجوجا، يأجوجا إل الدنيا وتفنى العالم، ينقرض أن

لم وهؤلء خالفه، من ويهلك اتبعه من على يبقي فإنه الدجال
وشقوا والطفال، والرجال النساء قتلوا بل أحد على يبقوا

ول راجعون، إليه وإنا لله فإنا الجنة وقتلوا الحوامل، بطون
العظيم" العلي بالله إل قوة ول حول
الفاجعة تلك يدرك لم بعد وهو الثآير ابن من الوصف وهذا

الخلفة ونهاية بغداد، لسقوط الكبرى والنكبة العظمى
الكبرى. السإلمية

بلد إلى العراق بلد التتر بتجاوز يعلم لم وهو ذلك يقول
إماما وصفها والتي ومصائب، مآس من ذلك تبع وما الشاما،

الناس، أحوال فيها ويشخص يصفها أحداثآها، على وقف آخر
ابن السإلما شيخ وخبرة، بدقه ومواقفهم مشاعرهم ويصور

يعتبروا أن للعقلء يقول: " فينبغي حين ـ الله رحمه ـ تيمية
في لسإيما وعاداتهم، المم ودأب عباده في وأيامه الله بسنة
خبُرها، الخافقين طبق التي العظيمة الحادثآة هذه مثل

النفاق فيها وأطلع شررها، السإلما ديار جميع في واسإتطار
فيها وكاد وأضراسإه، أنيابه عن الكفر فيها وكشر رأسإه، ناصية
ينقطع أن اليمان وحبُل ويخترما، يجتث أن الكتاب عمود

هذا يزول وأن البوار، بها يحل أن المؤمنين وداُر وينصرما،
في والذين المنافقون وظن التتار، الفجرة باسإتيلء الدين

لن وأن غرورا، إل ورسإوله الله وعدهم ما أْن مرض قلوبهم
تركت فتنة ونزلت أبدا، أهليهم إلى ورسإوله الله حزب ينقلب
السكران، منـزلة الصاحي الرجل وأنزلت حيران، فيها الحليم
اليقظان، ول بالنائم ليس الوسإاوس لكثرة اللبيب وتركت

للرجل بقي حتى والخوان، المعارف قلوب فيها وتناكرتا



البصائر أهل فيها الله وميز اللهفان، يغيث أن عن شغل بنفسه
إيمان، ضعف أو نفاق أو مرض قلوبهم في الذين من واليقان

ًا بها ورفع ًا بها خفض كما العالية، الدرجاتا إلى أقوام أقوام
ّفر الهاوية، المنازل إلى الخاطئة، أعمالهم آخرين عن بها وك

القيامة من مختصرة قيامه جعلها ما البلوى أنواع من وحدث
ْذ وأبيه، وأمه أخيه، من فيها الرجل الكبرى... وفّر لكل كان إ

همته أقصى من الناس من وكان يغنيه، شأن منهم امرئ
عرسِإه... وبليت ول ولده ول ماله على يلوي ل بنفسه، النجاة

وتبين الضمائر، تكنها كانت التي الخبايا وظهرتا السرائر، فيها
كان ما أحوجا صاحبه يخون والعمال القوال من البهرجا أن

الله. رحمه كلمه "انتهى المآل في إليه
الصفوف، البتلء: تمحيص حكم من أن نعلم أن بد ل  ـ6

الصف على الدخلء هم فكم بين، أمٌر وهذا الذنوب، تكفير
جاءتا فإذا الناس، من الندرة إل يعرفهم ل الذين السإلمي،

ّيزتا والبتلءاتا المحن هذه مثل وشرح الخبيث، من الطيب م
ًا. يطول ذلك جد

ّفل الذي الله دين هذا  ـ7 لذلك، نسعى بأن وأمرنا بنصره، تك
النبياء من تطلب لم هذه بل النصر، ثآمرة نحصد أن يكلفنا ولم

والسلما.. الصلة عليهم والرسإل
لم - وهو وسإلم عليه الله صلى – النبي ماتا أخي.. لقد تأمل
ًا الربع يشكل ما إل اليوما القائمة السإلما بلد من يفتتح تقريب

الفتوحاتا، بإحسان لهم والتابعون أصحابه تابع ولكن أقل، أو
ًا، الصين حدود إلى فوصلوا ًا، فرنسا جنوب وإلى شرق غرب

رصيده. إلى ومضاف محسوب ذلك وكل

العمل على تقوما دعوية، مشروعاتا نتبنى أن علينا فالواجب
إذ وبقائها، لسإتمرارها أدعى ذلك لن ـ أمكن إن ـ المؤسإسي

خطة وفق تسير هي بل سإجنه، أو شخص موتا عليها يؤثآر لن
منظمة وما السابق، عن اللحق يتلقها واضحة، وسإياسإة
بموتا يتوقف ل الذي المؤسإسي للعمل حي نموذجا إل حماس

مؤسإس. أو قائد



ْد قوله يقرأ مسلم من لعجب  إني-7 َقَق َقَل َقَو َقَقْت تعالى:" َقَب َقَسإ
َقَنا ُت َقَم ِل َقَنا َقَك ِد َقَبا ِع َقَن ِل ِلي َقَسإ ْلُمْر ُهْم ا ّن ِإ ُهُم *  َقَن َقَل َقَمنُصوُرو ْل ِإّن ا َقَو َقَنا * َقَد ُجن

ُهُم َقَن" كيف َقَل ُبو ِل َقَغا ْل قلبه؟ إلى اليأس يدب ا
عبدالهادي ابن عنه نقله فيما : ـ تيمية ابن السإلما شيخ يقول

على يشكل ) ـ: ((وهذا71-70ص( تيمية ابن "اختيارتا في
يكونون فكيف بعضهم، قتل قد فيقول: الرسإل الناس، بعض

 منصورين؟
ٍه على كان إذا فيقال: القتل هذا كان وأهله الدين عزة فيه وج

يكون ميتًة ماتا فإذا منه، بد ل الموتا فإن النصر، كمال من
ًا بها جا، نبينا حال كان كما النصر، غاية فهذا الخرة، في سإعيد

كرامة، أعظم إلى فصاروا أصحابه من طائفة اسإتشهد فإنه
ًا كان بقي ومن ًا، عزيز يقولون الصحابة كان وكذلك منصور

ّنا عاش ومن الجنة، دخل منا قتل من أّن نبينا للكفار: أخبرنا م
رقابكم. ملك

نصره، تماما من ذلك كان الوجه هذا على قتل إذا فالمقتول
ِر َقَنْص أصحابه. و
دين اتبع لما ـ مسلٌم رواه الذي ـ الغلما حديث الباب هذا ومن

فلم مرة، بعد مرة قتله وأرادوا الساحر، دين وترك الراهب،
الله الملك: باسإم قال إذا يقتل بأنه أعلمهم حتى يستطيعوا

هذا فكان كلهم، الناس آمن قتل ولما يرميه، ثآم الغلما، رب
ًا كلمه:. لدينه)) انتهى نصر

تشغلنا أل يجب المصائب، هذه وتتابع الفتن، هذه ظل  في-8
تتأكد فالضرورة ربنا، وبين بيننا الخاصة عباداتنا عن الفتن هذه

بأمور:  يتحقق وهذا القلب، بإصلح العناية بوجوب
ًا، -عز بالله التعلق ـ أ اللحاح وكثرة إليه، واللجأ وجل- دائم

ٍما على نعى تعالى الله فإن بالدعاء، عليه بالضراء، أصيبوا قو
ًا ذلك يكن فلم ْد قال تضرعهم، في سإبب َقَق َقَل َقَو َقَنآ تعالى: " َقَسإل َقَأْر

َقَلى ٍم ِإ َقَم َقَك ّمن ُأ ِل ْب ُهْم َقَق َقَنا ْذ َقَخ َقَأ َقَسإاء َقَف ْأ َقَب ْل ُهْم َقَوالّضّراء ِبا ّل َقَع َقَل
َقَن ُعو َقَضّر َقَت ْول َقَي َقَل َقَف ْذ *  ُهْم ِإ َقَنا َقَجاء ْأسُإ ْا َقَب ُعو َقَضّر ِكن َقَت َقَل َقَسْت َقَو َقَق

ُهْم ُب ُلو َقَن ُق ّي َقَز ُهُم َقَو َقَطاُن َقَل ْي ْا َقَما الّش ُنو َقَن". َقَكا ُلو َقَم ْع َقَي



ضرنا، كشف في ربنا إلى والتضرع اللجأ، إلى أحوجنا فما
العدو وكبت النصر، طلب في به والسإتغاثآة أحوالنا، وإصلح

وخذلنه.
ٍد لكل بد  لب- مع منها، ويكثر يلزمها، عبادة من منا واح

ًا للعبادة فإن العباداتا، ببقية العناية ًا أثآر سإكون في عظيم
النفس. واسإتقرار القلب،

ًا هذا كان ولئن آكد الفتن أوقاتا في فهو حين، كل في مطلوب
صحيحه في مسلٌم ذلك روى -كما يقول جا النبي فإن وأعظم،

ٍة الهرجا، في -: "العبادة س يسار بن معقل حديث من كهجر
إلّي".

الدين، أمر يخف الفتن زمن في - أنه أعلم -والله ذلك وسإبب
دنياه، بأمر إل اعتناء لحد يبقى ول بأمره، العتناء ويقل

به. يتعلق وما ونفسه ومعاشه،
في أو الصياما، في أو الصلواتا، نوافل في عليه فتح فمن

العباداتا، من غيرها في أو القرآن، قراءة في أو الصدقة،
الله بإذن الثباتا وسإائل من فإنها منها، وليكثر فليلزمها،

تعالى.
قراءة وقراءته بتدبر، القرآن قراءة على  القبال- جا

فإن به، لقلبه المحرك منه، للهدى الطالب به، المستشفي
ًا للقلب وأنفعها الدوية أعظم من ذلك هذه في خصوص

بالله. إل قوة ول حول ول الفتن عقد انفرط التي الزمنة
وعلى محمد نبينا على وسإلم الله وصلى تحريره، تيسر ما هذا
أجمعين. وصحبه آله



)3/4والعمل( البتلءا سنتي بين المأة

 المسيميري مأحمد بن د. رياض
مأحمد المأام بجامأعة التدريس هيئة (عضو

السلمأية) سعود بن

ومن وصحبه وآله الله رسإول على وأسإلم وأصلي لله، الحمد
وبعد:  هداه، على سإار
ويلتا وتعاني مؤلمة، عصيبة بظروف تمر المة أّن ريب فل

ًا وتواجه وأخلقها، وعقيدتها دينها في خطيرة فتن تحدي
ًا ًا حضاري ًا بل عالمي كيانها في تستهدف صهيونية صليبية حرب

ووجودها. 
المسلمين بين الصراع أحصل نتغافل أن الجسيم الخطأ ومن

ديني عقدي صراع أصله في وأنه ونصارى، يهود من وأعدائهم
ومنطلقاتا الصراع بدوافع نفسه العدو صّرح وقد سإيما

مناسإبة.  من أكثر في الحرب
ّين الخطأ ومن الخطيرة القضية هذه يتناول أن كذلك الب

العاطفة من بدوافع أو والسإتعجال الرتجالية من بشيء
المنضبط.  غير والحماس

في يوما كل والصليبيون اليهود يمارس ما أن نعترف أن بد ل
اسإتفزاز هو وغيرها والشيشان وأفغانستان والعراق فلسطين

على الغيور ولشبابها بعامة المسلمة المة لمشاعر خطير
الخصوص.  وجه
إلى اليدي مكتوفي المسلم الشباب بقاء نتصور أن يمكن ول

الحرب وتلك الظالمة الدموية الممارسإاتا تلك أماما البد
يغار أن واجبه من بل يغار، أن حقه "الصهيوصليبية" فمن

وإعلء دينه، لنصرة يهتم أن وأحق من بل إخوانه، ودماء لدينه
في الجهاد ورأسإها أسّإها مشروعة وسإيلة بكل لله كلمة

أحد لكل يتيسر ل قد الله سإبيل في الجهاد أن سإبيل... بيد
كثيرة.  والموانع مؤصدة والبواب سإيما



ًا العمل فما وشتم اليهود بسّب نكتفي هل هذه؟ والحالة إذ
العبراتا، وسإكب الحزان، ببث الحل يكون أما النصارى؟

الزمان؟!.  وندب
مأع وصإراعاتنا لمشكلتنا الواقعي العملي الحّل إّن

التالية:  المأور نإظري في يتضمن أن يجب أعدائنا
وتحكيم صادقة، عودة الدين إلى الجادة الجماعية  العودة)1(

ًا تعالى شريعته ًا تحيكم بل السإلمية القطار سإائر في فعلي
الوحيين وإقصاء الوضعية فالدسإاتير مزايدة، أو مساومة

آلت التي المصائب وأكبر النوازل أعظم هي الشريفين
اسإتباحة على العدو جرأتا التي وهي ترى ما إلى بالمسلمين

عليهم.  الحضاري مشروعه وإملء بقيمهم والعبث أرضهم
في السإلما تصادما كثيرة مظاهر بوجود نعترف أن بد  ل)2(

المسلمين، ديار معظم في وقيمه أخلقه وفي وروحه، جوهره
الفاحشة ودور الليل، وملهي الخمور وحاناتا الربا فبنوك
ًا تعمر أن بد ل الثآمة المظاهر وهذه السإلما، بلد من كثير
قال النصر؟ سإينزل أين من وإل المسلمين بلد منها تظهر

بأنفسهم".  ما يغيروا حتى بقوما ما يغير ل الله سإبحانه: "إن
بينهم النفرة حاجز كسر الصادقين المة علماء على  إّن)3(

ثآقتهم واسإترجاع الخصوص وجه على المة شباب وبين
قيادة في فاعل إيجابي دور ممارسإة خلل من المفقودة
وتحذير الحق بكلمة صدعهم خلل ومن وترشيدها، الصحوة

كل من مجتمعاتهم وتنفير بها المحدقة الويلتا من أمتهم
سإبحانه-.  – الله لشريعة والمصادمة المنافية المظاهر

ًا، العلماء على إن والرفق الشباب احتضان في دور، وأي دور
والتربوية العلمية احتياجاتهم وتلمس روعهم، وتهدئة بهم،

الله تقوى مصطحبين الجادة والتربية الصحيح بالعلم وإشباعها
سإيبحث هذا وبغير ويوجهون، ويفتون ويذرون يأتون فيما

غير في قدراتهم ويستوعب حماسإهم، يستقل عمن الشباب
المشروع.  إطارها

ترضى ل المسلمة الجماهير أن يدركوا أن الجميع على  إن)4(
َقَمّس أن ِذروة سإبيل في فالجهاد أصولها، تهمش أو ثآوابتها ُت



أصول من عظيم أصل الكفار من والبراءة السإلما، سإناما
الصول هذه لتمييع مجال فل والمحمدية، البراهيمية الملة

وبعثرة المة جهود تشتيت في كافية الفعل ردة كانت وإل
يعيقها الذاتي، الصراع من جديدة دوامة في وإغراقها أوراقها

بكافة الحضاري للبناء كوادرها إعداد نفسها، بناء مسيرة عن
مجالته. 

ًا  علينا)5( وتأجيل الصف لوحدة جاهدين نسعى أن جميع
والثوابت، الصول تمس ل التي والفرعية الهامشية خلفاتنا
عن ننشغل أل وعلينا متاحة، قوة بكل العدو لمواجهة لنتأهب
ُعدة إعداد نستوعب وأن محدقة، أخطار أي لمواجهة الجادة ال

على المراهنة وأن الضعفاء، يرحمون ل العالم أقوياء أن
ثآمراتا ذاتا مجازفة الدولية والهيئاتا النسان حقوق جمعياتا

والشيشان أفغانستان في غصصها نتجرع زلنا ل مرة
والعراق. وفلسطين

السإلمية ونخوتكم غيرتكم لكم نثمن  إنناالشباب: أيها
ّدر الشريفة، تعيشها التي النشاز الوضاع تلك من أنفتكم ونق
بالبذل ورغبتكم شجاعتكم نحّي كما المسلمين، مجتمعاتا

َقَد المحتلة، السإلمية البلد في إخوانكم لدماء والثأر والعطاء ْي َقَب
الله سإبيل في الجهاد وبين بينكم تحول قد كثيرة موانع ثآمة أّن
فيها.  لكم ذنب ل

الشأجان؛ وبث الحزان، أسرى نإبقى أل فنصيحتي
العلم تعلم في والطاقة الوسع نإبذلا أن علينا بل

ّد وكأيف أقدامأنا، نإضع أين نإعرفا حتى الشرعي نإحد
مأن المائجة البحار هذه وسط الصحيح مأسارنإا
الفتن. 

ًا: فإّن الله، إلى الدعوة واجب يأتي الشرعي العلم  وبعدثانإي
ًا ثآمة والعبث، اللهو حياة يعيشون المة أبناء من هائلة جموع

لهم ويعيد هؤلء يستنفذ فمن والسبل، الهواء وتتخطفهم
بالخطار ويعرفهم بدينهم، يبصرهم ومن السإلمية؟ هويتهم



على الشباب أيها أنتم بالمهمة تقوموا لم إن بهم؟ المحدقة
 العالمين؟ المة علماء من وبتوجيه وبصيرة علم

ًا كذلك ) علينا3( هذه تعالى- وأن –الله بوعد نثق أن أخير
أعداؤها عليها تكالب مهما وقوته الله بحول منصورة المة

سإنة وتعظم ربها، تنصر أن شريطة بها وبكروا لها كادوا ومهما
المادية بالسإباب الخذ وسإلم- مع عليه الله صلى – نبيها

المسلمة الجيوش إعداد رأسإها وعلى والممكنة اللزمة
عليه التوكل وحسن بالله، اليمان بسلح المتسلحة المجاهدة
ً تعالى سإبيله في للشهادة المتطلع زماما أخذ عن فضل
وغيرها والثقافية والعمرانية القتصادية النهضة في المبادرة

ًا ذكره: "إن جل الله قال واسإتغللهم؛ الكفار تأثآير عن بعيد
سإبحانه: "وأعدوا وقال أقدامكم"، ويثبت ينصركم الله تنصروا

الجميع الله الخيل". وفق رباط ومن قوة من اسإتطعتم ما لهم
وصحبه.  آله وعلى محمد على الله وصلى ويرضى، يحب لما



)4/4والعمل( البتلءا سنتي بين المأة

 الزايدي العزيز عبد بن الله د. عبد
بن مأحمد المأام بجامأعة التدريس هيئة (عضو

السلمأية) سعود

محمد نبينا على والسلما والصلة العالمين رب لله الحمد
وبعد: وآله،

على وغيرة إيمانك، في قوة على الكريم- يدل -أخي سإؤالك
العمل بوجوب وإحساسإك المسلمين، وحرماتا الله دين

دينه: أنصار من وإياك الله جعلنا الدين، هذا لنصرة
المأة: بها تمر التي الزأمأة هذه تجاه به ينصح مأا أمأا

ّ نفسا الله يكلف ل الله أن تدرك  أن –1 تكون وهل وسإعها، إل
وبين بينك حيل قد أنه فماداما وعباده؟ دينه على الله من أغير

ومحاولة والسدود، الحدود بهذه المسلمين إخوانك نصرة
بلدك في المسؤولة بالجهاتا تدفع قد فحسب النصرة
لم الله فإن أحيانا، الجنون أو القتل حد إلى وأذاك لتعذيبك
وقم روعك، من وهدئ نفسك، على فأربع تطيق، ل ما يكلفك

ّ الله يسألك ولن الصالح، العمل من تستطيع بما ما إل
عليه الله -صلى الرسإول أن تعلم وأنت العمل، من تستطيع

مكة في العذاب بأنواع يعذبون المؤمنين يشاهد وسإلم- كان
. بالصبر يوصيهم أن إل يملك ول عليهم ويمر

بالعلم عرف ممن بلدك في والدعوة العلم بأهل  الرتباط-2
عدد المسلمين بلد من بلد كل في يوجد إذ به والعمل بالدين

الصادقة والرغبة والغيرة بالعلم المتصفين العلم أهل من وافر
والعمل، القول في الحكمة التزاما مع الدين هذا نصرة في

ويحضرون منهم يستفيدون الناس من عدد حولهم ويلتف
يحصل ل غالبا، هؤلء ومثل بتوجيهاتهم، ويسترشدون دروسإهم

لكونهم وتعذيب؛ سإجن أو جسدي أذى بهم يتصل لمن



التعامل في العنف مبدأ تبنيهم بعدما السلطاتا لدى معروفين
دروسإهم وحضور بهم التصال بإمكانك هؤلء فمثل الدولة، مع
عليهم، مشكلتا من بك يمر ما وعرض محاضراتهم، و

. ذلك في والسإتمرار الشرعي العلم طلب على والحرص
ل بما بلدك في والدعوة الصلح في يمكنك بما  المساهمة-3

قدوة تكون أن ذلك ومن احتماله، تستطيع ل أذى عليه يترتب
مجتنبا الصلواتا، على محافظا الخير على السإتقامة في

متحليا عالية، أخلق صاحب الصغائر، من مستغفرا للكبائر،
ًا وعملك، علمك في قدوة للغيظ، كاظما بالصبر، الله إلى داعي
ًا الحسنة، والموعظة بالحكمة من حولك من صلح في سإاعي

المسلمين. 
من ذلك فإن والمجتمع، للفراد والصلح الدعوة تحتقر  أل-4

وأقصى أهدافهم أعظم فإن الدين، أعداء به ترغم ما أعظم
عنهم: "ود تعالى قال كما دينهم؛ عن المسلمين رد أمانيهم

حسدا كفارا إيمانكم بعد من يردوكم لو الكتاب أهل من كثير
الحق". لهم تبين ما بعد من أنفسهم عند من

به يرفع البتلء من نوع وأنه الله بقدر يحدث ما أن  إدراك -5
سإنة البتلء وهذا الكافرين، به ويعذب درجاتا المؤمنين الله

إسإرائيل بني كفرة يد على النبياء من عدد قتل فقد ماضية،
المجاهدون وليس تقتلون"، وفريقا كذبتم تعالى: "ففريقا قال
السلما- وقد عليهم – أنبيائه من الله على بأكرما فلسطين في

بين زواني من زانية لبغي وقدما رأسإه بنشر زكريا قتلوا
قهر تحت عاشوا إسإرائيل بني من الكتاب أهل أن و إسإرائيل،

يدعي ملحد وفرعون بالله مؤمنون وهم وجنوده فرعون
من أوذينا لموسإى: "قالوا إسإرائيل بنوا قال ولهذا اللوهية،

جئتنا". ما بعد ومن تأتينا أن قبل
أنواعا واجهوا وسإلم- وأصحابه عليه الله -صلى محمد نبينا و

وهم تزيد أو سإنواتا عشر مدى على والتعذيب الذى من
على يقدموا لم ذلك ومع مشركون، لهم والمعذبون مؤمنون،

يغتالوا أن بإمكانهم وكان منفعته، من أكثر مضرته تكون عمل
في المشركين زعماء من غيرهما أو سإفيان أبا أو أباجهل



-صلى للنبي بعضهم قال العقبة بيعة النصار بايع حين بل مكة،
بأسإيافنا، منى أهل على لنميلن شئت -: (إن وسإلم عليه الله

بذلك"). نؤمر والسلما: "لم الصلة عليه فقال
الغيرة باب من مسؤولة غير بأعمال القياما أن فالحاصل
والحكمة. العلم وأهل النبياء منهج من ليست والحماس

إخوانك المادي الدعم من تستطيع ما تقدما أن  ويمكنك -6
الموثآوقين المشايخ بعض طريق عن والعراق فلسطين في

في وجدتا إن الموثآوقة الهيئاتا أو التبرعاتا، يستقبلون الذين
بلدك.

المستضعفين المسلمين لخوانك الصادق الدعاء من  أكثر –7
. كفروا الذين بأس عنهم الله يكف وأن والتمكين بالنصر

قال فقد العبادة، وكثرة بالعلم وتحصينها نفسك  إعداد-8
إلي". كهجرة الهرجا في وسإلم: "العبادة عليه الله صلى

عليه الله -صلى الرسإول فإن بالثباتا الدعاء من  الكثار-9
ثآبت القلوب مقلب يا بقوله: "اللهم الدعاء من وسإلم- يكثر

دينك". على قلبي
من مشكلتا أقل بلد في للعمل الهجرة اسإتطعت  إن-10

في لك عون ذلك ففي الخليج دول بعض أو كالسعودية بلدك
. ودنياك دينك



الفتن مأع التعامأل في مأعالم

الحمد إبراهيم بن مأحمد
السلم دعوة مأوقع على العام المشرفا

بن مأحمد المأام بجامأعة التدريس هيئة وعضو
السلمأية. سعود

بعد: أما الله، رسإول على والسلما والصلة لله، الحمد
ً تعيش المة أن ريب فل أياما أحرجا تكون قد عصيبة، أحوال

عميقة، والجراحاتا متنوعة، فالمصائب التاريخ؛ عبر بها مرتا
المؤامراتا. تلو تحاك والمؤامراتا

والهوان، الضعف، من المة تعانيه ما ذلك إلى يضاف
ُفرقة، العداء. وتسلط وال

سإلسلة _ إل المسلمين بلد من كثير في يجري الذي هذا وما
ّبار، المكر من يزال ل الذي والقتال العظيم، والكيد الك

ًا. مستمر
َقَول َقَن " ُلو َقَزا ُكْم َقَي َقَن ُلو ِت َقَقا ّتى ُي ُكْم َقَح ّدو ُكْم َقَعْن َقَيُر ِن ُعوا ِإْن ِدي َقَطا َقَت " اسْإ

].217[البقرة: 
ّد َقَو ِثيٌر " ْهِل ِمْن َقَك َقَتاِب َقَأ ِك ْل ْو ا ُكْم َقَل َقَن ّدو ِد ِمْن َقَيُر ْع ُكْم َقَب ِن َقَما ًا ِإي ّفار ُك

ًا َقَسد ِد ِمْن َقَح ْن ِهْم ِع ُفِس ِد ِمْن َقَأن ْع َقَن َقَما َقَب ّي َقَب ُهْم َقَت ّق..." [البقرة: َقَل َقَح ْل ا
109.[
ًا ويلح السؤال، يكثر الحوال هذه مثل وفي فئة من خصوص

وترى فتراهم، نصرته؛ في الراغبين لدينهم، المحبين الشباب
وماذا الحداث؟ هذه في دوري يقول: ما دينه على غيور كل

ّوار الخضم هذا مع أتعامل وكيف أفعل؟ الشرور من الم
والخطار؟ والفتن

َقَض يخالط وقد ّء ذلك جراء من النفوس بع اليأس، من شي
المة ورجوع الحوال، إصلح في الشك يعتريها وقد والحباط،

مجدها. وسإالف عزها إلى



موعودة مباركة أمة المة هذه فإن شيء من يك ومهما
بالسإباب. وأخذتا الله، على توكلت متى والتمكين بالنصر

صلى –الرسإول به _ وبعث وجل _ عز الله أنزله الدين وهذا
كره ولو كله الدين على - ليظهره وسإلم عليه الله

المشركون.
في مبين فهو والفتن والمصائب النوازل هذه مع التعامل أما

- وسإلم عليه الله صلى –نبيه وجل_ وسإنة _عز الله كتاب
الباب. هذا في تكلمت التي العلم أهل كتب في موضح

ّطْرق ويحسن إليه، الشارة تجدر ومما الصدد هذا في عليه ال
الفتن، مع التعامل حسن الله_ على _بإذن معين هو مما

ذكر يلي وفيما كثيرة، بأمان_أمور منها والخروجا والمصائب،
تلك فإلى بعض؛ في داخل بعضها أن ملحظة مع منها، لشيء
التكلن. وعليه المستعان والله المور،

والسنة: بالكتاب أولً: العتصام
داخلة التية المعالم جميع إذ كله؛ الباب هذا جماع المعلم وهذا
َقَمْن _عز الله قال عنه، متفرعة فيه، َقَو َقَتِصْم وجل_: " ْع ِه َقَي ّل ِبال
ْد َقَق َقَي َقَف ِد َقَلى ُه َقَراٍط ِإ ٍم" [آل ِص ِقي َقَت ].101عمران ُمْس

الله بعدهما: كتاب تضلوا لن شيئين فيكم النبي: "تركت وقال
َقَدا حتى يتفرقا ولن وسإنتي، ِر  )1( الحوض" علّي َقَي

سإارية- بن العرباض حديث والسلما_ في الصلة وقال_عليه
ًا فسيرى منكم يعش من -: "وإنه عنه الله رضي ًا؛ اختلف كثير

عليها عضوا المهديين الراشدين الخلفاء وسإنة بسنتي فعليكم
)2(ضللة"  بدعة كل فإن المور ومحدثآاتا وإياكم بالنواجذ

الله_ من _بإذن وأمان الزلل، من عصمة بالوحيين فالتمسك
الضلل.

أن غير من الفواه بها تتمضمض كلمة بهما العتصاما وليس
الواقع. في رصيد لها يكون
ويذره. النسان يأتيه ما جميع في واتباع عمل، هي وإنما

الحاكم    )1( الجامع         (1/93أخرجه صحيح في اللباني وقال هريرة، أبي ).2938عن صحيح): (
داود    ()2( أبو حبان)    (2676والترمذي)  (4607رواه ابن ).5وصححه



هداية إلى فيها الرجوع يجب إذ الفتن؛ حال المر هذا ويعظم
منها. والسلمة المخرجا نجد لكي الوحيين؛

الله_. شاء _إن التالية الفقراتا في سإيتبين ما وهذا

ًا: التوبة النصوح:  ثانإي
ْول أوجب الوقاتا هذه في وهي وقت، كل في واجبة فهي َقَل َقَف "

ْذ ُهْم ِإ َقَء َقَنا َقَجا ْأسُإ ُعوا" [النعاما:  َقَب َقَضّر ].43َقَت
وموعظة؛ _ عبرة السلما _ عليه يونس قوما قصة في ولنا
ُذر رأوا لما فهم الله، إلى لجأوا تلوح بدأتا قد العذاب ُن

إلى بالحياة ومتعهم العذاب عنهم الله فرفع إليه، وتضرعوا
آجالهم. وانقضاء مماتهم، حين

ٍر هو إنما أصابها ما أن تدرك وأن تتوب، أن المة فعلى على جا
ًا تحابي ل التي الله سإنن مقتضى ًا أحد فتتوب كان؛ من كائن

أنزل ما بغير وحكم شرك، من أشاعتها التي المنكراتا من
والنهي بالمعروف والمر الله، إلى الدعوة في وتقصير الله،
المنكر. عن

والسإراف، والمجون، والفسق، والربا، المظالم، من وتتوب
العقوبة. وحلول باللعنة، مؤذن هو مما ذلك إلى وما والترف

جميع وفي ربه، مع حاله في ينظر أن منا فرد كل وعلى
َقَما لن شؤونه؛ ُكْم " َقَب َقَصا ٍة ِمْن َقَأ َقَب َقَما ُمِصي ِب َقَبْت َقَف َقَس ُكْم َقَك ِدي ْي ُفو َقَأ ْع َقَي َقَو

ٍر" [الشورى:  َقَعْن ِثي ].30َقَك

ًا: النظر التاريخ: في ثالث
ًا وطرد العبرة، لخذ وذلك الصليبية، الحروب تاريخ خصوص

والنصر. النجاة سإبل عن والبحث اليأس، شبح
ابن كتاريخ التاريخ كتب _ إلى المثال سإبيل _ على نظرنا فلو

تسلط من العجب لرأينا كثير لبن والنهاية البداية أو الثآير
المثال سإبيل _ على المقدس وبيت بغداد أن ولرأينا الصليبين،

ًا؛ ذكرهما _ يتكرر الله ما البلء من البلد تلك لقت فلقد كثير
_ كبير حد _إلى محافظة صامدة، ظلت ذلك ومع عليم، به

وعراقتها. إسإلمها على



بلد من وغيرها البلد وتلك الياما، هذه في نفسه يعيد والتاريخ
والنصارى اليهود وجوه في _ سإتصمد الله _ بإذن المسلمين
المعتدين.

لبلد التتار غزو عن تحدثآت التي التاريخ كتب في نظرنا ولو
خالط وكيف الهجمة، تلك شراسإة كانت وكيف المسلمين،

ببعضها بلغ وكيف خالطها، ما والوجال الرعب من النفوس
ذلك. بعد قائمة للسإلما تقوما أن من اليأس

بل للمة، والمجد العز وأعاد الغمة، الله كشف أن إل هي وما
السإلما. في دخلوا أنفسهم التتار إن

وقواده السإلما أبطال سإير في النظر التاريخ في النظر ومن
ًا الصليبية، الحروب إبان وصلح محمود، الدين نور وخصوص

في تحمل _ فسيرتهما الله رحمة _ عليهما اليوبي الدين
ًا طياتها ًا؛ الشأن هذا في تفيد عظيمة عبر حرصا حيث كثير

اللذين والحباط الذلة ورفع شعثها، ولم المة، توحيد على
ًا خالطا النفوس. من كثير

الله؛ سإبيل في للجهاد المتكامل العداد على حرصا أنهما كما
ًا، بذلك المة فنالت ًا، سإؤدد ورفعة. ومجد

ًا: الفادة ينبغي؛ ما جميل من  فذلكالتجارب: مأن رابع
إنسان وميزة التجارب، من واسإتفادة تجارب، كلها فالحياة

ُة هي أمة على وأمة إنسان، على من السإتفادة على القدر
الناس؛ من جمع أماما تمر فالحوادث وعدُمها؛ التجارب
خمسين بمقدار وآخرون مائة، بمقدار أناس منها فيستفيد
وقلب بلهاء، عين على الحوادث منهم تمر وآخرون وهكذا،

ًا، منها يفيدون فل معرض؛ تسمع ول وجبًة، له تحّس ول شيئ
ًا. لهم ركز

الول أن يستفيد ل ومن التجربة من يستفيد من بين والفرق
قبل الخطر يتجنب وأن حينها، في الفرص انتهاز يستطيع
وقوعه.



بعد إل بالخطر يشعر ول فرصة، ينتهز ل الثاني أن حين على
ًا يليق فل وقوعه؛ َقَر التجارب؛ وبأمتنا بنا تمر _ أن _ إذ فنكر
َقَد ول الخطأ، الماضي. عبر من نفي

ِفل أن بنا يحسن ول ْغ البليا، من بهم مر ما مع أسإلفنا تعامل ُن
من نقبس أن علينا بل والفتن، المحن تلك تجاوزوا وكيف

ِهم هداهم، ْل َقَت صنيعهم. من العبر ونس

ًا: التذكأير الظلم:  بعاقبة خاامأس
الظلم عاقبة فإن اللم اسإتبد ومهما البلء، طال فمهما

كما وللمتقين، للتقوى هي إنما الحميدة العاقبة وإن وخيمة،
النمرود، عاقبة كانت فماذا التنزيل؛ محكم في ربنا ذلك بين

 وظلم؟ وتجبر طغى ممن وغيرهم وقارون، وهامان وفرعون،
عاقبة كانت وماذا القرار، وبئس وجهنم والبوار، الدمار، إنها

؟ المؤمنين الله عباد من المقسطين والمصلحين النبياء
الدار. عقبى ونعم والجنة والتمكين، والنصر، الفلح إنها

المة مستوى على العاما الظلم من التحذير يحسن وكما
ًا الظلم من التحذير كذلك يحسن ّي في سإواء نوعه، كان أ
الشخاص. أو القوال، أو الناس، على الحكم

ًا: الثقة للتقوى العاقبة بأن واليقين بالله، سادس
وللمتقين: 

_ أن الصدد هذا _ في المؤمن على يجب ما أهم من فإن
العاقبة بأن اليقين قلة عن بنفسه ينأى وأن بربه، ثآقته يقوي

الضعف من المسلمون عليه ما شاهد إذا من فهناك للمتقين؛
عليهم، أعدائهم تسلط ورأى والتفرق، والتشتت، والتمزق،
السإلما، عز من وقنط الله، نصر من _ أيس بهم ونكايتهم
سإيدال الباطل أن وظن قائمة، للمسلمين تقوما أن واسإتبعد

الحق. معها يضمحل مستمرة دائمة إدالة الحق على
التي الضعيفة، النفوس يعتري مما وهو خطير، جد المر فهذا
يقينها. وضعف إيمانها، قل



ّق، اليمان ينافي مما الشعور فهذا قلة على دليٌل وهو الح
المحسوسإة المور إلى والتفاتٌا الصادق، الله بوعد اليقين

وحقائقها. المور عواقب إلى نظر دون
َقَظّن كيف وإل النصر كتب _ قد وجل _ عز والله الظن هذا ُي
وأن وللمتقين، للتقوى العاقبة بأن كلمته وسإبقت الزل، في

عباده يرثآها الرض وأن المنصورون، وهم الغالبون، هم جنده
الصالحون؟

ونسبه السوء، بربه ظن فقد السيئة الظنون تلك ظن فمن
فإن ونعوته؛ وصفاته، وكماله، بجلله، يليق ما خلف إلى

ِذل أن وتأبى ذلك، تأبى وإلهيته وحكمته، وعزته، حمده، حزبه ُي
ُة تكون وأن وجنده، لعدائه. والغلبُة النصر

وعظمته؛ وملكه، ربوبيته، عرف ول عرفه، فما ذلك ظن فمن
ً _ ل وجل _ عز حقه في يجوز فل ًا ول عقل ِهر أن شرع ْظ ُي

هو فإذا الباطل على بالحق يقذف إنه بل الحق، على الباطل
_ فإنما واسإتعلئهم الكفار تسلط من يشاهد ما  أما)3( زاهق

ًا وذلك اسإتثنائي، اسإتعلء هو ًء اسإتدراج لهم، الله من وإمل
دينها. عن بعدها على المسلمة للمة وعقوبة

َقَمْن ماضية الله سإنة إن ثآم َقَمْل فـ" ْع ًا َقَي َقَز سُإوء ِه" [النساء: ُيْج ِب
متنوعة عقوباتا بذنوبها فتعاقب تذنب، المة وهذه ]،123
ْكُره؛ مضى ما منها ربها، إلى وتؤوب رشدها، إلى تعود كي ِذ

بها.  اللئق مكانها حينئذ فتأخذ
حتى الدنيا، هذه في تعاقب مرحومة أمة المة هذه إن ثآم

من أصابها ما بسبب لها يغفر أو الخرة، في عنها العذاب يخف
بلء.

ًا: الوقوفا المظلومأة: السلمأية الشعوب مأع سابع
وتتابعت المصائب، عليها توالت التي الشعوب تلك وخصوصا

وبذل والتصبير، والتثبيت، بالدعاء، معها فنقف الخطوب؛ عليها
المستطاع.

القيم      )3( لبن المعاد زاد وحول       241_3/218انظر المسألة، هذه حول عظيم كلما ففيه
. المسلمين      على الكفار إدالة من الحكمة



الخرى؛ مصائبنا المصائب من مصيبة أي تنسينا أل ينبغي كما
ًا، يجدي نصابها في المور فوضع ًا ويصد كثير ًا. شر مستطير

ًا: لزوم الحوالا:  جميع في العتدالا ثامأن
يفارقنا أل والمصائب الفتن من الخضم ذلك في فينبغي
ل الذي الحق، المؤمن دأب فذلك ومروآتنا؛ وسإكينتنا، هدوؤنا،
عند صوابه يفقد ول المصيبة، تقنطه ول النعمة، تبطره

الشؤون. من شأن أي في الشرع حدود يتعدى ول النوازل،
ًا كان من حق في الدب هذا ويتأكد ًا رأسإ أو العلم، في مطاع
يقول: يده تحت من حال لسان لن القدر؛
الراس صبر عند الرعية *** صبر فإنما صابرين بك نكن اصبر

المشهورة قصيدته - : في عنه الله زهير- رضي بن كعب قال
_البردة_:

ًا رماحهم نالت إذا يفرحون ل ًا وليسوا *** قوم إذا مجازيع
نيلوا

من يفرحون ل عنهم_ بأنهم الله _رضي الصحابة يمدح فهو
ًا؛ نيلهم لن العدو؛ نالهم إذا يحزنون ول عادتهم، فتلك عدو

والثباتا. الصبر عادتهم
من - وهو عنه الله الكلبي- رضي زرارة بن عبدالعزيز وقال
التابعين: من المجاهدين خيار

ًا الدهر في عشت قد فصادفت *** شتى طرق على أطوار
ْين منها ّل َقَبِشعا ال وال

ً ْعُت *** ول تبطرني النعماء فل بلوتُا ُكل َقَخّش لوائها من َقَت
جزعا



ُل ل ًا به أضيق *** ول وقعته قبل قلبي الهوُل يم وقعا إذا ذرع

عن يتخلون يكونوا فلم الرجال؛ عظماء يمتثلها الخصال هذه
المواقف. أحلك في حتى النبيلة وعاداتهم مروآتهم،

الصلة _عليه محمد نبينا آدما ولد وسإيد العظماء، سإيد هو وها
بصغار يقوما فهو ذلك؛ في المثلة أروع لنا والسلما_ يضرب

على وحرصه الدين، بأمر قيامه يمنعه فلم وكبارها؛ المور
يمنعه الوغى_ لم سإاحاتا في وتقدمه للمة، وقيادته نشره،

طائره، ماتا الذي الصغير الطفل ذلك ملطفة من كله ذلك
ِله )4( النغير!" فعل ما عمير أبا له:"يا وقو

أطفال والناس والد *** كأنه أحد عن يلهيه أحد يكن ولم

ولم السراء، عند َقَيِخّف فلم الطريقة؛ هذه المرء لزما فإذا
ِر الضراء حال يتضعضع ويتناهى قدره، يعلو أن به _ فأح
خيره. من المة تنال وأن سإؤدده،

عبدالعزيز- رضي بن عمر سإيرة تناولت التي السير كتب تذكر
َقَن لما - أنه عنه الله َقَف َقَده َقَد َقَل أولده، أبر _ وهو عبدالملك و

ًا وأكثرهم ً دين أمسكوا، رأوه فلما يرمون؛ بقوما _ مّر وعقل
ُد فرمى ووقف، فقال: ارموا، أبعد _ يعني فأخرجا الراميين أح

ِما، وقال فقّصر، عمر: أخرجت له _ فقال الهدف عن للخر: ار
عمر: قّصرتا له _ فقال الهدف يبلغ لم _ أي فقّصر فرمى
ّلغ. فب
ِفرغ أمير عبدالملك: يا بن مسلمة له فقال ْت َقَأ قلبك المؤمنين! 
ابنك، قبر تراب من الن يدك نفضت وإنما له، تفرغت ما إلى
الجزع مسلمة! إنما عمر: يا له فقال منزلك؟ إلى تصل ولم
ْلُه المصيبة وقعت فإذا المصيبة، قبل )5( بك" نزل عما فا

الفتن_ ينفع نزول حال العتدال السيرة_أعني بهذه فالخذ
)4() البخاري   :   2150ومسلم)  (6203و6129أخرجه الله)      رسإول كان قال مالك ابن أنس عن

 : أحسبه–     -           قال عمير، أبو له يقال أخ لي وكان ًا، خلق الناس أحسن وسإلم عليه الله صلى
  .     "       " : لفظ     وهذا به يلعب كان نغٌر النغير فعل ما عمير أبا يا قال جاء إذا وكان فطيٌم،

البخاري.



ًا، ًا به الله ويدفع كثير ًا؛ شر الفتن حال الناس لن مستطير
العلم؛ من كثير عنهم غاب وربما ويضطربون، يموجون،

ًا فلذلك ًا، كان من يحتاجون_وخصوص ًا أو عالم ًا_ رأسإ مطاع
ّبتوا حتى والعتدال؛ السكينة، لزوما إلى َقَث ويعيدو الناس، ُي

هم عما النوازل تلك تقطعهم ول النفوس، إلى الطمأنينة
عمل. من بصدده

ماتا لما - : (ولهذا الله تيمية- رحمه ابن السإلما شيخ قال
أوهنت حتى بهم؛ نزلت نازلة أعظم بالمسلمين النبي"ونزلت

في الرشية اضطراب واضطربوا اللباب، وطيشت العقول،
وهذا أقعد، قد وهذا موته، ينكر فهذا القعر؛  البعيدة)6( الطوي

وهؤلء عليه، يسلم ومن عليه، يمر من يعرف فل دهش قد
قيامة وكأنها القيامة، نسخة في وقعوا وقد بالبكاء، يضجون
ارتدوا قد البوادي وأكثر الكبرى، القيامة من مأخوذة صغرى

- عنه الله - رضي الصديق فقاما كماته؛ وذلت الدين، عن
بين له ُجمع قد ينكل ولم يجزع، فلم شجاع وفؤاد ثآابت، بقلب
ما له اختار الله النبي"وأن بموتا فأخبرهم واليقين الصبر
ًا يعبد كان لهم: (من وقال عنده، ًا فإن محمد ماتا، قد محمد
َقَما يموتا، ل حي الله فإن الله يعبد كان ومن َقَو ٌد " َقَحّم ّ ُم ِإل

ْد َقَرسُإوٌل َقَلْت َقَق ِه ِمْن َقَخ ِل ْب ِإْن الّرسُإُل َقَق َقَف َقَتا َقَأ ْو َقَما َقَل َقَأ ِت ُتْم ُق ْب َقَل َقَق ْن ا
َقَلى ُكْم َقَع ِب َقَقا ْع َقَمْن َقَأ ِلْب َقَو َقَق ْن َقَلى َقَي ِه َقَع ْي َقَب ِق َقَلْن َقَع َقَه َقَيُضّر َقَف ّل ًا ال ْيئ َقَش

ِزي َقَيْج َقَسإ ّلُه َقَو َقَن" [آل ال ِري ِك ].144عمران: الّشا
تجد فل الصديق تلها حتى الية هذه يسمعوا لم الناس فكأن
ًا وشجعهم. فثبتهم خطبهم ثآم يتلوها، وهو إل أحد
- عنه الله بكر- رضي أبو عنه: "خطبنا الله أنس- رضي قال
كالسإود".  صرنا حتى يشجعنا زال فما كالثعالب وكنا

قتال في وأخذ عليه، إشارتهم مع أسإامة تجهيز في وأخذ
يقاتل وأخذ والتربص، بالتمهل عليه إشارتهم مع المرتدين

جهلوا، إذا يعلمهم الصحابة مع فهو الزكاة مانعي حتى

)5(. د              تحقيق بالملء، المعروف الخضر محمد بن لعمر عبدالعزيز بن عمر لسيرة الجامع
) البورنو  ).2/236محمد

)6(.    : بالحجارة      المطوية البئر والطوي الحبل، وهو رشاء جمع



علمهم به الله فقوى فتروا؛ إذا ويحثهم ضعفوا، إذا ويقويهم
وشجاعته_ قوته كمال عمر_مع كان حتى وقوتهم؛ ودينهم
فيقول: علما الناس، تألف الله رسإول خليفة له: يا يقول

ٍر على أما مفترى؟ ديٍن أعلى أتألفهم؟ باب وهذا مفتعل؟ شع
. )7( وصفه" يطول واسإع

ًا: لزوم والعنف:  الغلظة ومأجانإبة الرفق، تاسع
المحاورة؛ أو الصلح، أو النقد، أو الرد، أو الدعوة، في سإواء
_ يتألف العنف ومجانبة الخطاب ولين الرفق، اسإتعمال فإن

الصغاء في ويرغبها الرشد، من ويدنيها الناشزة، النفوس
للحجة.
نحتاجا التي العصيبة الحوال هذه مثل في الدب هذا ويتأكد

أزر من وتشد بالمة، تنهض التي المعاني تلك إلى فيها
الدعوة.

هارون خطاب _تعالى_ في قال النبياء، دأب ذلك كان ولقد
َقَبا السلما _ عليهما وموسإى َقَه ْذ َقَلى _ "ا َقَن ِإ ْو َقَع ّنُه ِفْر َقَغى ِإ ُقول َقَط َقَف

ً َقَلُه ْول ًا َقَق ّين ّلُه َقَل َقَع ّكُر َقَل َقَذ َقَت ْو َقَي َقَشى َقَأ ].44-43" [طه:  َقَيْخ
ّقن َقَن اللين القول _ من السلما _ عليه موسإى ول ما أحس

_تعالى_: فقال العلى، ربكم لقومه: أنا يقول جبار به يخاطب
ُقْل َقَف َقَك َقَهْل " َقَلى َقَل ّكى َقَأْن ِإ َقَز َقَك َقَت َقَي ِد ْه َقَأ َقَلى َقَو َقَك ِإ ّب َقَشى َقَر َقَتْخ " َقَف

].19-18[النازعاتا:
ُأِمر لما موسإى امتثال -: "وتأمل الله رحمه – القيم ابن قال

َقَهْل قال كيف به َقَك لفرعون: " َقَلى َقَل ّكى َقَأْن ِإ َقَز َقَك َقَت َقَي ِد ْه َقَأ َقَلى َقَو َقَك ِإ ّب َقَر
َقَشى" [النازعاتا: َقَتْخ ].19-18َقَف

َقَجا ل والعرض، السؤال مخرجا معه الكلما فأخرجا المر، َقَمْخر
َقَلى ِإ ّكى" ولم َقَأْن وقال:" َقَز أزكيك). أن يقل: (إلى َقَت

ّكي لفظ وذكر هو، إليه الفعل فنسب فيه لما غيره؛ دون التز
والنماء. والخير، البركة، من
َقَك ثآم َقَي ِد ْه َقَأ َقَو َقَلى قال: " َقَك" أكون ِإ ّب الذي يديك بين كالدليل َقَر

أمامك. يسير
النبوية    )7( السنة .84_8/83منهاجا



َقَلى ِإ ًء وقال: " َقَك" اسإتدعا ّب ورزقه، خلقه، الذي بربه ليمانه َقَر
ًا بنعمه ورباه ًا صغير أو ُتلقى التي الكلمة فإن  ولهذا)8( وكبير
لها وتهش القلوب، تسيغها صدر، وسإعة أدب، في تحرر

السإماع. لها وترتاح النفوس،
عليه الله - صلى محمد نبينا وعل_ على _جل ربنا امتن ولقد

جنبه وأن الرفق، ومحبة الرفق على جبله - بأن وسإلم
ْو _عز فقال والفظاظة، الغلظة، َقَل َقَو َقَت وجل_: " ْن ًا ُك ّظ َقَظ َقَف ِلي َقَغ

ْلِب َقَق ْل َقَفّضوا ا ْن َقَك ِمْن ل ِل ْو ْعُف َقَح ُهْم َقَفا ْن ِفْر َقَع ْغ َقَت ُهْم َقَواسْإ ُهْم َقَل ِوْر َقَشا َقَو
ِر" [آل ِفي َقَلْم ].159عمران: ا

الخلق بهذا والسلما_ حافلًة الصلة _عليه سإيرته كانت ولقد
َقَكه َقَمْن الذي الكريم َقَل القلوب. على سإلطانه بسط َقَم

ً الصلة _عليه كان وكما كان فقد الخلق هذا والسلما_ متمثل
فضله. ويبين به، يأمر
ل ما الرفق على ويعطي الرفق، يحب رفيق الله "إن قال

_عليه  وقال)9( غيره على يعطي ل وما العنف، على يعطي
ول زانه، إل شيء في يكون ل الرفق والسلما_: "إن الصلة

الشعري موسإى أبا بعث  ولما)10(شانه"  إل شيء من ينزع
ًا ول وبشرا تعسرا، ول لهما: "يسرا قال اليمن إلى ومعاذ
)11(تختلفا"  ول وتطاوعا تنفرا،

فإن والخضوع، بالرفق الله-: "يأمر رحمه –أحمد الماما قال
)12( لنفسه" ينتصر يريد فيكون يغضب؛ ل يكره ما أسإمعوه

قال: من أحسن ولقد
َقَدّجٍج ألُف سإار لو ْقِضها *** لم حاجة في َقَم 1( يترفق الذي إل َقَي

3(

)14(محبته"  وجبت كلمته لنت يقال: "من وكان

القيم     )8( لبن الفوائد .133_3/132بدائع
مسلم   ()9( ).2593رواه
مسلم    ()10( ).2594رواه
البخاري    ()11( ومسلم)  (6124رواه ،1733.(
والحكم     )12( العلوما .456 / 2جامع
ص    )13( العقلء .216روضة
للجاحظ    )14( والتبيين .174 / 2البيان



وأن والنفع، الجدى، وهو الصل، هو الرفق أن القول وخلصة
إذا تلئم فقد أحد، كل مع تليق ول أحد، كل من تصلح ل الشدة
حدود في وكانت علم أو سإن، في كبير قدر ذي من صدرتا

واللياقة. واللباقة، الحكمة،
كانت أو علم، أو سإن، في قدر له ليس ممن صدرتا إذا أما
_أعني جاه_فإنها أو قدر ذي إلى وتوجهت موضعها، غير في

تصلح. أن من أكثر وتفسد تنفع، مما أكثر الشدة_ تضر

ًا: القبالا _:  وجل _ عز الله على عاشأر
العباداتا. أنواع بسائر وذلك
رضي – مسلم رواه - فيما وسإلم عليه الله - صلى النبي قال
)15( إلي" كهجرة الهرجا في - العبادة عنه الله

والقتل. والهرجا: الفتن
ً نزداد أن الياما هذه مثل في بنا فحري ًا الله على إقبال ذكر
ًا ونفقة، وصلة، وإنابة، ًا للرحاما، وصلة بالوالدين، وبر وإحسان

ًا الجيران، إلى من ذلك ونحو الولد، تربية على وحرص
الصالحة.  العمال
دفع أسإباب أعظم من فهو السإتغفار؛ من نكثر أن بنا وجدير

]33يستغفرون" [النفال: وهم معذبهم الله كان "وما العذاب
ِبل وأن ْق ومحبة، ورجاء، خوف، من القلوب أعمال على ُن

وغيرها.
ِبل أن علينا حقيق و ْق أمر من المتعدي النفع _كذلك_ على ُن

بين وإصلح الله، إلى ودعوة المنكر، عن ونهي بالمعروف،
ذلك. مجرى جرى وما إليهم، وإحسان الناس،

الصدع: ورأب الكلمة جمع على عشر: الحرص حادي
ذلك. من مزيد إلى بحاجة وليست بالجراح، مثخنة فالمة

).2948مسلم  ()15(



رضا ونيل والرحمة، المودة، روح إشاعة إلى بحاجة هي بل
الخلف. ونبذ التفرق بترك الله

والصفح للمسلمين، الخير ومحبة الصدر، بسلمة يتحقق وذلك
وإحسان لهم، المعاذير والتماس زلتهم عن التجاوز عنهم؛
أرفق هي بالتي ومناصحتهم حقوقهم، ومراعاة بهم، الظن

وأحسن.
الجراح. ونكأ الصدور، إيغار عن والبعد بالتغاضي، وتكون

َقَتِصُموا _تبارك ربنا قال ْع َقَوا ْبِل وتعالى_: " َقَح ِه ِب ّل ًا ال َقَول َقَجِميع
ُقوا" [آل َقَفّر ]103عمران:  َقَت

َقَر وقال: "ل ْي ٍر ِفي َقَخ ِثي ُهْم ِمْن َقَك َقَوا ّ َقَنْج َقَر َقَمْن ِإل َقَم ٍة َقَأ َقَق َقَد َقَص ْو ِب َقَأ

ْعُروٍف ْو َقَم َقَن ِإْصلٍح َقَأ ْي ّناِس َقَب َقَمْن ال َقَعْل َقَو ْف َقَك َقَي ِل َقَء َقَذ َقَغا ِت ْب ِة ا َقَضا َقَمْر
ِه ّل َقَف ال ْو َقَس ِه َقَف ِتي ْؤ ًا ُن ًا َقَأْجر ِظيم ].114" [النساء: َقَع

: "مثل عليه المتفق - في وسإلم عليه الله - صلى النبي وقال
إذا الجسد مثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنين

والسهر". بالحمى الجسد سإائر له تداعى عضو منه اشتكى

الشورى:  روح عشر: قيام ثانإي
ًا بأن وذلك والعقد، والحل والفضل، العلم، أهل بين خصوص
الله قال العليا المصالح يقدموا وأن المة، مصلحة في ينظروا

ُهْم وصف _تعالى_ في َقَأْمُر َقَو َقَرى المؤمنين: " ُهْم" ُشو َقَن ْي َقَب
].38[الشورى: 

ُهْم _ لنبيه وجل _ عز وقال ِوْر َقَشا َقَو ِر" [آل ِفي ": " َقَلْم عمران: ا
159.[
وحي من يأتيه بما عنها غني وهو "بالسإتشارة له الله أذن فقد

ًا السماء؛ ًا أصحابه، لنفوس تطييب المشاورة لسنة وتقرير
بعده. من للمة
بالشريعة، العلم - من عنه الله رضي – الصديق بكر أبو وكان

هذا ومع سإماء، تطاولها ل منزلة في السياسإة بوجوه والخبرة
ًا يبرما ل من جماعة آراء تتداولها أن بعد إل حادثآة في حكم

)16( الصحابة

ص     )16( السإلما في الحرية .21انظر



شيخ قال الشورى، - في عنه الله عمر- رضي كان وهكذا
في يشاور عمر - : "فكان الله - رحمه تيمية ابن السإلما
عوف بن وعبدالرحمن والزبير وطلحة وعلي لعثمان المور
كان حتى ولغيرهم، موسإى وأبي ثآابت بن وزيد مسعود وابن

سإنه. صغر مع معهم عباس ابن يدخل
ُهْم عليه ومدحهم المؤمنين به الله أمر مما وهذا َقَأْمُر َقَو بقوله: "

َقَرى ُهْم" [الشورى:  ُشو َقَن ْي ].38َقَب
ّد من وسإياسإته وحكمه، عمر، رأي كان ولهذا فما المور، أسإ
كظهوره، وعّز وانتشر، السإلما ظهر ول قط، مثله بعده رؤي

زمنه. في وعزه وانتشاره،
وكان والفرس، الروما قيصر وقصر كسرى، كسر الذي وهو

الجيش وعلى عبيدة، أبا الشامي الجيش على الكبير أميره
ٍد يكن ولم وقاص، أبي بن سإعد العراقي بكر- أبي -بعد لح

.)17( شوراه) وأهل وجنده وعماله ونوابه خلفاءه مثل
َقَة هي هذه كانت وكما الشورى في الراشدين الخلفاء سإير

الله - رضي معاوية فهذا بعدهم جاء من سإيرة كانت فكذلك
وكياسإة والحلم الدهاء في المثل مضرب كان - الذي عنه

الشورى. بسنة يأخذ كان الرأي
- رضي معاوية يلي: "دهاء  ما68ص للثعالبي الثمار في جاء
الرواياتا وكثرتا ذكره، وسإار أمره، اشتهر ما - ذلك عنه الله

أربعة: معاوية، الدهاة أن على الجماع ووقع فيه، والحكاياتا
_رضي أبيه بن وزياد شعبة، بن والمغيرة العاص، بن وعمرو

من هو - بحيث عنه الله - رضي معاوية كان عنهم_ فلما الله
بأول يرون الذين الثلثآة الدهاة إليه الغور_وانضم وبعد الدهاء
ًا يقطع ل المور_ فكان أواخر آرائهم ول يشهدوه، حتى أمر

أمر له آرائهم_سإلم بمصابيح إل الخطوب ظلم في يستضيء
أصحابه ودهاء دهاؤه وصار أزمتها، الدنيا إليه وألقت الملك،
مثلً".  الثلثآة

وتخليص القلوب، تقريب منها عظيمة فوائد للشورى إن ثآم
ومعرفة الرجال، أفكار واسإتطلع الراء، احتمالتا من الحق

النبوية    )17( السنة .8/58منهاجا



ّثل الرأي فإن مقاديرها؛ َقَل لك يم لك تمثل كما صاحبه عق
ُة َقَة المرآ اسإتقبلها. إذا شخِصه صور

مذاهب المغزى هذا تصوير في الدباء من الحكماء ذهب وقد
بعضهم: قال شتى،
ًا فيه فاسإتشر أمٌر عّن إذا تشير رأي ذا كنت *** وإن صاحب

الصحِب على
في حل قد ما *** وتدرك نفسها تجهل العين رأيت فإني

الشهب موضع

آخر:  وقال
على يخفى ل *** فالحق واسإتشر غيرك رأي برأيك اقرن

الثآنين
ٌة والمرء مرآتين بجمع قفاه *** ويرى وجهه تريه مرآ

آخر: وقال
ًا كالليل الرأي بإصباح إل ينجلي ل *** والليل جوانبه مسود
َقَح فاضمم ِء مصابي ْد ضوئك *** مصباح إلى الرجال آرا َقَء تزد ضو

مصباح

ل الحصيف والقائد الداهية، والحكيم النحرير، العالم كان وإذا
كان بمن كيف دونهم،بل بمن الشورى_فكيف عن يستغنون

ًا ْكُه ولم قناته، بعد تصلب ولم عمره، مقتبل في شاب ّن َقَح ُت
التجارب؟!.

عشر: الصبر: ثالث
ِإْن وعل _ جل ربنا قال ُكْم _: " َقَسْس َقَنٌة َقَتْم َقَس ُهْم َقَح ْؤ ِإْن َقَتُس َقَو

ُكْم ْب َقَئٌة ُتِص ّي َقَرُحوا َقَسإ ْف َقَها َقَي ِإْن ِب ِبُروا َقَو ُقوا َقَتْص ّت َقَت ُكْم ل َقَو ُهْم َقَيُضّر ُد ْي َقَك
ًا ْيئ َقَه ِإّن َقَش ّل َقَما ال َقَن ِب ُلو َقَم ْع ].120عمران:  ُمِحيٌط" [آل َقَي
ُوّن وجل _ عز وقال َقَل ْب ُت َقَل ُكْم ِفي _ " ِل َقَوا ُكْم َقَأْم ُفِس ْن َقَأ ُعّن َقَو َقَم َقَتْس َقَل َقَو

َقَن ِمْن ِذي ّل ُتوا ا َقَب ُأو َقَتا ِك ْل ُكْم ِمْن ا ِل ْب َقَن َقَوِمْن َقَق ِذي ّل ُكوا ا َقَر ًذى َقَأْش َقَأ



ًا ِثير ِإْن َقَك ِبُروا َقَو ُقوا َقَتْص ّت َقَت ِإّن َقَو َقَك َقَف ِل ِما ِمْن َقَذ ِر" [آل َقَعْز ُلُمو ا
]186عمران: 

ِر أعظم ومن على والصبر الناس، هداية على الصبُر الصب
عكسية نتائج إلى يؤدي قد الثمرة اسإتعجال لن النتائج؛ انتظار

من عصمة كان بالمر اقترن إذا فالصبر تنفع؛ مما أكثر تضر
العزما ينابيع بسببه وتفجرتا والنقطاع، واليأس الملل

والثباتا.
اليائس صبر وليس العريض، المل بأنواع المترع الصبر إنه

ًا يجد لم الذي فصبر. الصبر من بد
وإن العباداتا، وأجّل الخلق، أعظم من الصبر فإن وبالجملة

َقَم ِر أعظ الله، أمر امتثال على الصبُر عاقبًة وأحمده الصب
ُلص به لنه عنه؛ الله نهى عّما والنتهاء ويِصّح الطاعة، َقَتْخ

ُق الدين، َقَح َقَت ُيْس الطاعُة على صبُره قل لمن فليس الثواُب؛ و
صلح.  من نصيٌب ول ِبّر، من حّظ
َقَشى فيما الصبر: الصبُر جميل ومن ُثآه ُيْخ يخافها، رهبة من حدو

ُله يحذُر أو ٍة من حلو يأتِِا؛ لم ما هّم يتعجْل فل يخشاها، نكب
مدفوع.  الخوف من الغلب وإن كاذبة، الهموما أكثر فإن
ِر جميل ومن من حّل أو مكروه، من نـزل ما على الصبُر الصب
ُه تنفتُح هذا في فبالصبر مخوف؛ أمر ِء، وجو ُع الرا َقَف ْد َقَت ُتْس و

ُد ِء؛ مكائ ُعه، واشتد رأيه، َقَعُزب صبره قّل من فإن العدا جز
َقَع فصار َقَة همومه، صري غمومه.  وفريس
َقَد أن وكما ِة بأمّس الفرا فأمة المة؛ فكذلك الصبر إلى الحاج

فهي الكونية، الله سإنن عن تخرجا ل المم؛ من كغيرها السإلما
والمحن.  للكوارث، عرضٌة

الشرعي الله حكم بمقتضى نفسه_مكلفٌة الوقت وهي_في
جميِع وتحّمِل المباركة، الدعوة ونشر الخالدة، الرسإالة بحمل

ِة صدر، برحابة سإبيلها في تلقيه ما بأن ويقيٍن ثآباتٍا، وقو
وللمتقين.  للتقوى العاقبة

الله، كلمة لعلء الله؛ سإبيل في بالجهاد _كذلك_ مطالبة وهي
عقباتا؛ من الدعوة وجه في يقف ما وإزاحة الله، دين ونشر



بمجاهدة إل يتحقق ل الذي الداخلي الجهاد من لها بد فل
والهوى.  النفس

النفس ومغالبة الصبر، بخلق إل يتحقق ل الجهاد وهذا
ّهل الذي الداخلي الجهاد هو فذلك والشهواتا؛ والشيطان يؤ

ِركوا إذا الناس لن الخارجي؛ للجهاد َقَعهم ُت َقَع وما وطبا ِد ْو فيها ُأ
ٍر للراحة، حّب من ّدعة، وإيثا ّد ولم لل َقَش ُهْم ُي إلهي بإرشاد َقَأْزُر

ُلهم نتائجه_ عجزتا بحسن ويثقون نفوسإهم، إليه تطمئن ِه كوا
وذاب مغرياتها، أماما قواهم وخارتا الحياة، أعباء حمل عن

ُلهم ُدون وشهواتها؛ ملذاتها إزاء احتما ِق ْف َقَي ٍد كّل َقَف اسإتعدا
اللئقة.  والمنـزلة والعزة، السمو، لتحصيل

ُقل ما دينه شرائع من لهم الله اختار فلهذا أرواحهم، يص
ّكي فيهم الخير ملكاتا ويربي قلوبهم، ويمحص نفوسإهم، ويز

الشرائع..  من وغيرها وحج وصياما، وزكاة، صلة، من

التفاؤلا:  روح عشر: إشأاعة رابع
والكسل، الخور اطراح إلى ويدعو الهمة، يبعث مما ذلك فإن

_ وجل _ عز بالله فلنثق والعمل؛ الجد على القبال إلى ويقود
على التبعاتا وإلقاء التلوما، كثرة من ولنحذر وتأييده، ونصره

ل فالسإلما والتشاؤما؛ واليأس، القنوط من ولنحذر الخرين،
التحذير. أشد منه يحذر بل المسلك هذا يرضى

ًا المحن هذه طي في بأن لنثق ثآم عظيمة. منح
كامنة المكاره طي في *** لله بشكرها تستقل ل نعمة كم

إلى وتعود رقدتها، من تصحو المة أن إل ذلك من يأتا لم ولو
ودينها. ربها
يعرف بدأ الجديد الجيل هذا أن إل ذلك من يأتا لم ولو

يحاك ما ويدرك والبراء، الولء مسائل سإمعه ويطرق أعداءه،
ولرسإوله لله العزة بأن ويشعر مؤامراتا، من حوله

وللمؤمنين.
بروح يشعرون _ صاروا المسلمين أن إل ذلك من يأتا لم ولو

مكان، كل في إخوانهم مع ويتعاطفون الواحد، الجسد



كل لهم، المستطاع وتقديم أخبارهم، تتبع على ويحرصون
َقَربون وما العلمي، التضليل من يواجهونه ما مع ذلك به يحا
العارما. الشهواتا سإيل من
هم أين سإنة؟ تسعين قبل حالهم من الن المسلمين حال أين
الحكم على وانقلبوا روسإيا، على الشيوعيون سإيطر لما

بواحد نمثل أن يكفي الشيوعية؟ زعماء فعل ماذا القيصري؟
حكمه فترة إبان قتل الذي سإتالين المجرما إنه فحسب، منهم
ًا ثآلثآين ّلهم البشر، من مليون المسلمين. من ُج

عن ليعلموا يكونوا لم الوقت ذلك في المسلمين أكثر إن
ًا، آنذاك إخوانهم ًا إن بل شيئ أن يعلموا لم منهم كثير

_كانت الشيوعيون عليها اسإتولى التي السإلمية الجمهورياتا
ًا ًا. الشيوعية انهارتا أن بعد إل إسإلمية بلد قريب
والدراك، الوعي من درجة على المسلمين فإن الن أما

وإنما ذلك، من أكثر والمؤمل إخوانهم، مصالح في والسعي
ّين أن المقصود َقَب مزيد. إلى يحتاجا وأنه موجود، الخير أن ُي
التأسإي سإبيل وهو المؤمن، دأب التفاؤل فإن وبالجملة

ًا وسإلم عليه الله بالنبي- صلى اشتداد وقت في - "خصوص
الحزاب غزوة في كان مما ذلك على أدل وليس المحن؛

الصلة _عليه كان ذلك ومع الحناجر، القلوب وبلغت بالمدينة،
.)18( واليمن وفارس، الشاما، بمفاتيح أصحابه والسلما_ يبشر

يعني ل ذلك _ فإن نشره على والحث الفأل، عن ُتحدن وإذا
العراض، المال يؤملون من كحال والهمود؛ والخمود، القعود،

كسالى وهم الفأل، من ذلك أن بحجة الماني في ويفرطون
كبوة. من ينهضون ول خطوة، يتقدمون ل قاعدون،

يحرك الذي ذلك هو المجدي الفأل إن بل كذلك؛ المر ليس ل
إلى ويقوده بالنجح، ويشعره الجد، على ويبعثه صاحبه،
العواقب. بحسن ويبشر الظن، إحسان

جدوى في والنظر ،يقالا مأما عشر: التثبت خاامأس
أهلها: إلى المور رد على والحرص نشره،

أحمد     )18( الماما مسند الكبرى    (4/203انظر النسائي وسإنن ،8858.(



ّبت إذا إل شيء في يتكلم ل اللبيب فالعاقل فإذا صحته؛ من تث
َقَر ذلك لديه ثآبت َقَظ حفز نشره في كان فإن نشره؛ جدوى في َقَن

ٌع للخير، ذلك خلف كان وإن وأظهره، _نشره، عليه واجتما
وطواه. عنه، أعرض

سإمع. ما بكل المرء يحدث أن عن الصريح النهي جاء ولقد
ًا بالمرء - : "كفى وسإلم عليه الله - صلى قال يحدث أن كذب
.)19(سإمع"  ما بكل
ًا صحيحه مقدمة في مسلم الماما عقد وقد (باب سإماه باب

الثآار من جملة تحته ماسإمع) وسإاق بكل الحديث عن النهي
بن عمر عن بسنده مارواه ومنها السابق، الحديث منها

أن الكذب من المرء - قال: "بحسب عنه الله الخطاب- رضي
.)20( سإمع" ما بكل يحدث
قال: سإمعت المثنى بن محمد مسلم: "حدثآنا وقال

ًا الرجل يكون يقول: "ل مهدي بن عبدالرحمن به يقتدى إمام
.)21( سإمع" ما بعض عن يمسك حتى

على فيجب والملماتا، الفتن وقت في الدب هذا ويتعين
وينأى السلمة، من يقرب حتى الدب؛ هذا يتحرى أن المسلم

العطب. عن
َقَذا الله قال ِإ َقَو ُهْم _تعالى_:" َقَء َقَن َقَأْمٌر َقَجا َقَلْمِن ِم ْو ا ْوِف َقَأ َقَخ ْل ُعوا ا َقَذا َقَأ

ِه ْو ِب َقَل ُه َقَو ّدو َقَلى َقَر َقَلى الّرسُإوِل ِإ ِإ ِلي َقَو ْو ِر ُأ َقَلْم ُهْم ا ْن َقَمُه ِم ِل َقَع َقَن َقَل ِذي ّل ا
َقَنُه ُطو ِب ْن َقَت ُهْم َقَيْس ْن ْول ِم َقَل ِه َقَفْضُل َقَو ّل ُكْم ال ْي َقَل ُتُه َقَع َقَم َقَرْح ُتْم َقَو ْع َقَب ّت ل
َقَن َقَطا ْي ّ الّش ِليلً" [النساء: ِإل ].83َقَق

تعالى- الله - رحمه السعدي عبدالرحمن العلمة الشيخ قال
فعلهم عن لعباده الله من تأديب الية: "هذا هذه تفسير في
المور من أمر جاءهم إذا لهم ينبغي وأنه اللئق، غير هذا

المؤمنين وسإرور بالمن، يتعلق مما العامة والمصالح المهمة،
يستعجلوا ول يتثبتوا، _أن عليهم مصيبة فيه الذي بالخوف أو

المر أولي وإلى الرسإول إلى يردونه بل الخبر، ذلك بإشاعة

مسلم   ()19( .5رواه صحيحه)    مقدمة في
مسلم   ()20( .5رواه صحيحه)    مقدمة في
صحيحه     ()21( مقدمة في ).5مسلم



الذين والرزانة، والعقل، والنصح، والعلم، الرأي، منهم: أهل
وضدها. المصالح ويعرفون المور، يعرفون

ًا مصلحة إذاعته في رأوا فإذا ًا للمؤمنين، ونشاط لهم، وسإرور
ًا فيه ليس ما رأوا وإن ذلك، أعدائهم_فعلوا من وتحرز

لم مصلحته على تزيد مضرته ولكن مصلحة، فيه أو مصلحة،
يذيعوه.

َقَمُه ولهذا ِل َقَع َقَل َقَن قال: " ِذي ّل َقَنُه ا ُطو ِب ْن َقَت ُهْم". َقَيْس ْن ِم
الرشيدة. وعلومهم السديدة، وآرائهم بفكرهم يستخرجونه أي

أمر في بحث حصل إذا أنه وهي أدبية، لقاعدة دليل هذا وفي
أهله، إلى ويجعل لذلك، أهل هو من يولى أن ينبغي المور من
وأحرى الصواب، إلى أقرب فإنه أيديهم؛ بين ُيتقدما ول

الخطأ. من للسلمة
حين من المور لنشر والتسرع العجلة عن النهي وفيه

هو هل فيه والنظر الكلما، قبل بالتأمل والمُر سإماعها،
)22( عنه؟" فيحجم ل أما النسان عليه فيقدما مصلحة

ًا آخر موضع - في تعالى الله - رحمه وقال الثبت، على حاثآ
َقَول قوله قال: "وفي والتأمل والتدبر، َقَجْل _تعالى_: " ْع َقَت
ُقْرآِن ْل ْبِل ِمْن ِبا َقَضى َقَأْن َقَق ْق َقَك ُي ْي َقَل ُيُه ِإ ُقْل َقَوْح ِني َقَرّب َقَو ْد ًا" ِز ْلم ِع
في يتأنى أن له ينبغي وأنه العلم، طالب ] أدُب114[طـه:
يعجب ول الشياء، على بالحكم يستعجل ول للعلم، تدبره

 – وقال: قوله)23(والتسهيل"  النافع العلم ربه ويسأل بنفسه،
ْول َقَل ْذ تعالى-: " ُه ِإ ُتُمو ْع َقَن َقَظّن َقَسإِم ُنو ْؤِم ْلُم َقَناتُا ا ْؤِم ْلُم َقَوا

ِهْم ُفِس َقَأن ًا ِب ْير ُلوا َقَخ َقَقا َقَذا َقَو ْفٌك َقَه ِبيٌن" [النور:  ِإ إرشاد ] هذا12ُم
المؤمنين إخوانهم في القادحة القوال سإمعوا إذا لعباده منه

ولم أحوالهم، ظاهر وإلى إيمانهم، من علموا ما إلى رجعوا
ما وأنكروا الصل، إلى رجعوا بل القادحين، أقوال إلى يلتفتوا
.)24( ينافيه.

ص         )22( للسعدي الرحمن كلما تفسير في المنان الكريم .154تيسير
من            )23( المستنبطة والحكاما والخلق والتوحيد العقائد علم في العلما الملك الرحيم فتح

   . ص       البدر عبدالرزاق د الشيخ عناية السعدي عبدالرحمن للشيخ .161القرآن
ص     )24( العلما الملك الرحيم .162فتح



محمد بن منصور - :"أنشدني الله حبان- رحمه ابن قال
الكريزي" 

ُق ٍء أيمُن الرف ُعه أنت شي َقَب ْت ِدما شيء أشأمُا *** والُخرق َقَت ْق ُي
الّرُجل

ٍر إلى حمد من التثبت وذو َقَف َقَق يركِب ***من َقَظ ل الرف
)25( الزلل يستحقِب

التالية. الفقرة في ذلك من شيء وسإيتضح هذا

في رأيه إبداءا على المسلم يحرص عشر: أل سادس
يعلم: مأا كأل يقولا وأل أمأر، كأل

المصالح؛ يراعي وأن العواقب، في ينظر أن بالعاقل فاللئق
يلزمه ول وكبيرة، صغيرة كل في رأيه يبدي أن به يحسن فل
وربما ينبغي، كما المر يتصور لم ربما لنه نازلة؛ بكل يتكلم أن

يبدي أن الحكمة من ليس بل الصواب، وجانب التقدير، أخطأ
ًا كان ولو حتى يعلم ما كل في رأيه النسان حكمه، في متأني

ًا يقال، يعلم ما كل ول به، ُيجهر رأي كل فما رأيه؛ في مصيب
كل في أو أحد، كل عند يقال أن يصلح للقول يصلح ما كل ول

مناسإبة. أو مكان
اسإتدعى إذا إل بآرائه النسان يحتفظ أن تقتضي الحكمة بل

المكان وكان والمصلحة، الحكمة واقتضته ذلك، المقاما
ًا، يقال. ما يعقلون والمخاطبون ملئم

ورصانة، وروية، بتعقل، فليكن عنده ما يبدي أن رأى وإذا
وركانة.

ِزن العقول ذوي عيوب *** يبدي فإنما نطقت إذا الكلما و
ُق المنط

ص    )25( العقلء .216روضة



ًة تروق فتنًة الكلما لبتداء الحكماء: "إن أحد قال ّد تعجب؛ وج
ِد وصفت التأمل، وعدل القريحة، سإكنت فإذا النفس_ فليع

ًا بإحسانه فرُحه وليكن النظر، )26( بإسإاءته". لغّمه مساوي

َقَبق يكاد ل -: "الرافق الله رحمه – حبان ابن وقال أن كما ُيْس
َقَعِجل َقَحق، يكاد ل ال ْل من كذلك يندما يكاد ل سإكت من أن وكما َقَي
يسلم. يكاد ل نطق

َقَعِجل َقَيْحمد يفهم، أن قبل ويجيب يعلم، أن قبل يقول وال قبل و
َقَجّرب، أن ّذما ُي َقَي ويمضي يفكر، أن قبل ويعزما يحمد، ما بعد و

يعزما. أن قبل
َقَعِجل ّني العرب وكانت السلمة، وتعتزله الندامة، تصحبه وال َقَك ُت
َقَة )27(النداماتا". أمّا العجل

يوجد يقال: ل قال: "كان حبيب بن عمر عن بسنده وذكر
ًا، العجول ًا، الغضوب ول محمود ًا، الحر ول مسرور ول حريص
ًا، الكريم ِره ول حسود ًا، الّش .)28( إخوان". ذا الملول ول غني

ٌد اعتمد -: "ما تعالى الله الجوزي- رحمه ابن وقال ًا أح إذا أمر
تأمل غير من بواقعة عمل متى فإنه التثبت؛ مثل بشيء هم

لن بالمشاورة؛ أمر ولهذا الندما؛ عليه الغالب كان للعواقب
ِرض يفتكر؛ بالتثبت النسان وكأنه الحوال، نفسه على فتع
شاور.

فطيره. من خير الرأي قيل: خمير وقد
ًا الناس وأشد غير من واقعة في ورده بما عمل من تفريط
ًا واسإتشارة؛ تثبت طلب فإنه الغضب؛ يوجب فيما خصوص

.)29( العظيم" الندما أو الهلك
في والنظر المور، كل في التثبت ألله! التثبت وقال: "فألله

ًا عواقبها؛ ابن  وقال)30(للخصومة" المثير الغضب خصوص
مرسإل:"إن حديث في جاء -: "وقد تعالى الله رحمه –القيم

القيرواني     )26( للحصري الدب .1/154زهر
ص   )27( العقلء .216روضة
ص    )28( العقلء .217روضة
ص   )29( الخاطر .605صيد
الخاطر   )30( .625صيد



العقل ويحب الشبهاتا، ورود عند النافذ البصر يحب الله
الشهواتا". حلول عند الكامل
البصيرة وبكمال الشهوة، فتنة ُتدفع والصبر العقل فبكمال
.)31(المستعان"  والله الشبهة، فتنة تدفع واليقين

أهل سإماتا من العواقب في والنظر والتأني، التثبت إن ثآم
مجرد يكفي ول كان، مهما أحد عنها يستغني ول والعقل، العلم
المور هذه العلم_ من _مع له بد ل بل النسان، علم

العلمة يراعة رقمتها التي الرائعة الحكيمة الكلمة هذه وإليك
كثير عن تعبر - والتي تعالى الله - رحمه شاكر محمود الشيخ

ٍر العلم، واسإِع رجٍل قال: "ُرّب ذكره، مضى مما يزاحم، ل بح
ّلل العقل قصير ذلك على وهو ِرض وإنما الغاية، مض ْع ذلك له َقَي
غير من تهوره ثآم خبرة، فيه له ليس ما على جرأته قبل من

تعقل. أن تأبى التي الكبرياء إصرار إصراره ثآم تدبر، ول روية
ِدما أحدنا وإن ْق به أنه يعلم الذي وعلى يحسن، ما على َقَلي

كان أشياء، حسابه من أسإقط أنه التدبر بعد يرى ثآم مضطلع،
أقدما ما إلى يعود هو فإذا يتثبت، أن فيها عليه يوجب العقل
الغزل. نقض فينقضه عليه؛
أن على صاحبه يحمل أن فنونه، من فن في العلم آفة ومن
يفسده أن يلبث ل ثآم المتنزه، المعجب نظرة رأيه إلى ينظر
يقذفه حتى العلم، من يحسن بما إعجابه في التمادي طول
عادة تغيره تزال ل ثآم يحسن، ل فيما الرؤى اجتلب إلى

ثآم يحسن، ما منزلة يحسن ل ما ينزل حتى بنفسه العجاب
الناس عند هو إذا ثآم يستكبر، ثآم يعنف، ثآم يغالي، ثآم يصر،
.)32(وعلمه" فضله على والعقل الرأي قصير
هذا عنهم_ يراعون الله _رضي الكراما الصحابة كان ولقد

كانوا بل شيء، كل في يتكلمون كانوا فما الحكيم؛ الدب
العقول، ويراعون والحال، والزمان، المكان، يراعون

َقَي والفهاما، الكلما. ومرام

ص   )31( اللهفان .537إغاثآة
عدد    )32( الرسإالة شاكر      1944إبريل  562مجلة محمود مقالتا جمهرة وانظر إعداد 1/258،

. جمال.    سإليمان عادل د



ًا، كثيرة ذلك على والمثلة البخاري صحيح في جاء ما منها جد
ْقرئ عنهما_ قال: "كنت الله _رضي عباس ابن عن ً ُأ رجال
- ، عنه الله - رضي عوف بن عبدالرحمن منهم المهاجرين من

- رضي الخطاب بن عمر عند وهو بمنى منزله في أنا فبينما
- رضي عبدالرحمن إلّي رجع إذ حجها حجة آخر - في عنه الله
ً رأيت - فقال: لو عنه الله اليوما المؤمنين أمير أتى رجل

ماتا قد يقول: لو فلن في لك هل المؤمنين أمير فقال: يا
ًا؛ بايعت - لقد عنه الله - رضي عمر بيعة كانت ما فوالله فلن
- عمر فغضب فتمت، فلتة، - إل عنه الله - رضي بكر أبي

َقَة الله_ لقائٌم شاء _إن قال: إني - ثآم عنه الله رضي في العشي
ّذرهم الناس، أمورهم يغصبوهم أن يريدون الذين هؤلء فمح

المؤمنين! أمير - : فقلت: يا عنه الله - رضي عبدالرحمن قال
َقَع يجمع الموسإم فإن تفعل؛ ل هم فإنهم وغوغاءهم؛ الناس َقَرعا

أن أخشى وأنا الناس، في تقوما حين ُقْربك على يغلبون الذين
ّيرها مقالة فتقول تقوما ّير، كل عنك يط َقَط وأن يعوها، ل وأن ُم

ِهْل مواضعها؛ على يضعوها ل َقَأْم َقَما حتى ف ُد ْق دار فإنها المدينة؛ َقَت
َقَص والسنة الهجرة ُل َقَتْخ فتقول الناس، وأشراف الفقه بأهل َقَف

ًا، قلت ما على ويضعونها مقالتك، العلم أهل فيعي متمكن
مواضعها.

الله_لقومن شاء والله_إن - :أما عنه الله - رضي عمر فقال
)33( بالمدينة" الحديث. أقومه مقاما أول بذلك

عنه- : الله طالب- رضي أبي بن علي المؤمنين أمير قال
الله يكذب أن أتريدون يعرفون؛ بما الناس "حدثآوا

)34(ورسإوله؟!"

ًا بمحدث أنت -: "ما عنه الله مسعود- رضي ابن وقال قوم
ًا )35( فتنة" لبعضهم كان إل عقولهم تبلغه ل حديث

).6830البخاري  ()33(
البخاري   ()34( ).127أخرجه
صحيحه      ()35( مقدمة في مسلم ).5أخرجه



الصحيح والفهم بالشجاعة، عشر: التحلي سابع
لمعناها: 
عالية. الخير خصال من وخصلة عظيمة، فضيلة فالشجاعة

من ينفر فالشجاع والمم؛ بالفراد ينهض ما أعظم من وهي
الضيم. احتمال ويأبى العار،
َقَتقّر خصومها، يهابها مكانة تحوز ل والمة إل حلفائها عين ِبها و

القناة. صلبة الجانب، عزيزة تكون أن
قوة تكون حيث إل ينزلن ل القناة وصلبة الجانب، وعزة

3( شجاعة يسمى ما وذلك المكاره، بملقاة والسإتهانة الجأش،
هي بل الوغى، ميادين في القداما على تقتصر ل  والشجاعة)6

الرأي، عن التعبير في الدبية الشجاعة فتشمل ذلك؛ من أعم
الصواب إلى وبالرجوع بالخطأ، وبالعتراف بالحق، وبالصدع

تبين. إذا
ًا، بالسكوتا وتكون بل البشير محمد الشيخ قال أحيان

ًا العاقل يسكت الله-: "ولْن رحمه –البراهيمي في مختار
ًا ينطق أن من خيٌر فيه السكوتا يحسن وقٍت وقت في مختار

ٍة وكّل فيه، الكلما يحسن ل ْطق الضمائر ل الظروف تمليها ن
.)37( بد" من ذلك من ما الحق عن سإكتة تثمر

الخوف نفسه في الرجل يجد أل الشجاعة شرط من وليس
يجده شعور فذلك ذلك؛ نحو أو القداما، أو الهلك، من جملة

جديد. أو كبير بعمل هم هو إذا نفسه من أحد كل
حتى نفسه في الخوف يعظم أل الرجل شجاعة في يكفي بل

النهزاما. به يرجع أو القداما، من يمنعه
ليث _المسمى مسلمة لخيه عبدالملك بن هشاما قال

الوغى_:
عدو؟ أو حرب في قط ذعر دخلك سإعيد! هل أبا يا

ّبه ذعر من ذلك في سإلمت مسلمة: ما له قال حيلة، على ين
رأي. سإلبني ذعر فيها يغشني ولم
البسالة. هي هشاما: هذه قال

حسين        )36( الخضر محمد للشيخ الصلح رسإائل .77 / 1انظر
ص   )37( البصائر .17عيون



ًا_ هي فالشجاعة عند ذلك نحو أو اللم أو الخطر مواجهة _إذ
يظن كما الخوف لعدما مرادفة وليست ثآباتا، في الحاجة

الناس. بعض
على ول فحسب، والحجاما القداما على تعتمد ل فالشجاعة

وعدمه. الخوف
يكون فقد خوف؛ كل من النسان يتجرد أن بالمحمود ليس بل

أمر على القداما عند فالخوف رذيلة؛ وعدمه فضيلة، الخوف
حاسإم قرار اتخاذ إلى يحتاجا أو المة، مصالح به تتعلق مهم

ّية، على يحمل هو إذ فضيلة؛ وأي فضيلٌة؛ والتأني، الرو
في خير فل الذهن؛ في وينضج الرأي، يختمر حتى والتؤدة؛

_المرتجل_. القضيب الكلما ول الفطير، الرأي
)38( العجول" زاد أمثالها: "الخطأ في تقول والعرب

ًا المور ويقلب ويتأنى، يتريث، من تمدح أنها كما لبطن، ظهر
ّول فيه: "إنه وتقول ّلب". لح ُق
ًا التريث على الحكماء نصائح تتابعت ولهذا إرادة عند خصوص

المتنبي: قال المهمة، العظيمة المور على القداما
الثاني المحل وهي أول *** هو الشجعاِن شجاعة قبل الرأي

ٍة لنفس اجتمعا هما فإذا 3( مكاِن كل العلياء من *** بلغت ِمّر

9(.

وقال:
في الشجاعة مثل *** ول تغني المرء في شجاعة وكل

.)40( الحكيم

مما يخاف ل الذي الطائش بالمتهور ليس فالشجاع وبالجملة
ُق الذي الرعديد بالجبان هو ول منه، يخاف أن ينبغي َقَر ْف من َقَي
منه. يخاف ل مما ويخاف ظله،

للميداني    )38( المثال .432 / 1مجمع
العكبري     )39( بشرح المتنبي .174 /4ديوان
المتنبي   )40( .4/120ديوان



ليست -: "والشجاعة الله رحمه – تيمية ابن السإلما شيخ قال
َقَة هي القلب، ضعيف البدن قوي الرجل يكون فقد البدن؛ قو

َقَل فإن وثآباته، القلب قوة هي وإنما قوة على مداُره القتا
به.  وخبرته القلب، قوة وعلى للقتال، وصنعته البدن،

ل الذي التهور دون ومعرفة، بعلم كان ما منهما والمحمود
كان ولهذا والمذموما؛ المحمود بين يميز ول صاحبه يفكر

ما يفعل حتى الغضب عند نفسه يملك الذي هو الشديد القوي
يصلح.  ل ما دون يصلح
)41( شديد" ول بشجاع هو فليس غضبه حين المغلوب فأما

أن ينبغي آخر: "ومما موضع - في تعالى الله وقال- رحمه
في الجهاد لجل الدين في فضيلتها إنما الشجاعة أن يعلم

على صاحبها بها يستعن لم إذا فالشجاعة وإل الله، سإبيل
ً إما كانت الله سإبيل في الجهاد بها اسإتعان إن عليه وبال

اسإتعملها إن له نافعة غير وإما طاعةالشيطان، على صاحبها
وخالد والزبير علي _تعالى_. فشجاعة الله إلى يقربه ل فيما
شجعان من وغيرهم طلحة، وأبي مالك بن والبراء دجانة وأبي

الجهاد على بها لسإتعانتهم فضائلهم من صارتا إنما الصحابة
به الله حمد ما اسإتحقوا بذلك فإنهم الله؛ سإبيل في

يكون ما منه الجهاد أن فمعلوما كذلك كان المجاهدين. وإذا
)42(والدعوة" والبيان بالحجة يكون ما ومنه باليد، بالقتال

ّقلة المنضبطة الشجاعة إلى أمتنا أحوجا وما أحوجنا فما المتع
الشرور عن بها وتنأى للمة، والمصلحة الخير، تجلب التي

)43( والرزايا والبليا

عشر: الدعاءا: ثامأن
كيف الفتن، من والسلمة النصر أسإباب أعظم من فالدعاء

ِني _عز ربنا قال وقد ُعو ْد َقَتِجْب وجل_: "ا ُكْم" [غافر: َقَأسْإ َقَل
60.[

.271_270 /2السإتقامة  )41(
السنة   )42( .8/86منهاجا
)43(    : للكاتب        العالية الهمة كتاب في الشجاعة عن الحديث تفاصيل .276_256انظر



بشرائط الداعي أتى الله_ إذا مضمونة_بإذن الدعاء فثمرة
ندعو وأن بالثباتا، لنفسنا الدعاء نكثر أن بنا فحري الجابة؛
والهزيمة. بالخيبة أعدائنا على ندعو وأن بالنصر، لخواننا

فليدع الناس فيه اختلف مما شيء النسان على اشتبه وإذا
عنها_ أن الله _رضي عائشة عن صحيحه في مسلم رواه بما

قاما إذا يقول - " كان وسإلم عليه الله - صلى الله رسإول
فاطر وإسإرافيل وميكائيل جبريل رب الليل: "اللهم من يصلي

فيه كانوا فيما عبادك بين تحكم أنت والرض السمواتا
تهتدي إنك بإذنك الحق من فيه اختلف لما اهدني يختلفون؛

.)44( مستقيم" صراط إلى تشاء من
والهداية التوفيق وسإأله ربه يدي بين العبد انطرح فإذا

وسإيهديه رجاءه، يخيب لن الله _ فإن والسداد والصواب
مسلم رواه _تعالى_ فيما قال فقد السبيل؛ سإواء _بإذنه_ إلى

فاسإتهدوني هديته من إل ضال كلكم عبادي صحيحه: "يا في
.)45( أهدكم"

المستطاع: قدر الفتن عن عشر: البعد تاسإع
فتنة سإواء أشدها؛ على قائمة الزمان هذه في فالفتنة

منها والقرب وسإلمة، نجاة عنها فالبعد الشبهاتا؛ أو الشهواتا
فيها. للوقوع مدعاة

َقَب لمن السعيد والسلما_: "إن الصلة _عليه النبي قال ّن ُج
جنب لمن السعيد إن الفتن، جنب لمن السعيد إن الفتن،
ًا" فصبر ابتلي ولمن الفتن، رحمه – الجوزي ابن  قال)46( فواه

ادعى ومن السلمة، عنه بعدتا الفتنة قارب - : "من الله
.)47( نفسه" إلى وكل الصبر

).770مسلم  ()44(
).2577مسلم  ()45(
داود    ()46( أبو الجامع)         (4263رواه صحيح في اللباني وقال المقداد، حديث ):1637من

.( صحيح(
ص     )47( الجوزي لبن الخاطر .41صيد



مقاربة مع الهوى ترك على بعزمك تغتر أن وقال: "فإياك
اغتيل الحرب في شجاع من وكم مكايد، الهوى فإن الفتنة؛

.)48( يحتسب" لم ما فأتاه
يقاربها أن وقل الفتنة، مقاربة من أعظم فتنة رأيت وقال: "ما

4( فيه" يرتع أن يوشك الحمى حول حاما ومن فيها، يقع من إل

-: الله حزما- رحمه ابن  وقال)9

المحن عند غيره يرضي *** ليس لما النفس عّرض من تلم ل
ًا تقرب ل َقَخْن ثآارتا قربته *** ومتى لهب من عرفج )50( ُد

وقال:
للمحن التعرض *** ودع الهوى النفس تتبع ل

)51( للفتن باب *** والعين يمت لم حّي إبليس

الكلوذاني- رحمه أحمد بن محفوظ الخطاب أبو الشيخ وقال
تعالى-: الله

أمره في نافق قد *** عصمة الـ ادعى ثآم الفتنة قارب من
َقَم *** يوّرط ما أسإباب الشرع يجيز ول حظره في المسل
)52( شره من تسلم أن *** عساك الهوى صداع عنك ودع فانُج

ومجالس والزور، الخنا مجالس عن البعد ذلك في يدخل ومما
ًا الله عباد في الوقيعة ومجالس بالباطل، الجدال أهل خصوص

ًا والفضل العلم القيل فيها يكثر التي الفتن أوقاتا في خصوص
لديه كان من إل منها للنجاة سإبيل الفتن عن فالبعد والقال؛

الناس، نفع نفسه من يأنس وكان يردعه، وإيمان يزّمه، علم
َقَن الشبه، وكشف وتبصيرهم، أل هذا لمثل فأولى الحق؛ وبيا

ّظلم. دياجير في يتخبطون الناس ويدع بيته، قعر في ينزوي ال

ص     )48( الجوزي لبن الخاطر .41صيد
ص   )49( الخاطر .350صيد
ص     )50( حزما لبن الحمامة .128طوق
ص     )51( حزما لبن الحمامة .127طوق
ص     )52( القيم لبن المحبين .151روضة



-: "هل تعالى الله رحمه – تيمـية ابن السإلما شيخ سإئل
الخلطة؟".  أو للسالك: العزلة الفضل
فيها يتنازعون الناس كان وإن ـ المسألة بقوله: "فهذه فأجاب

ًا إما ًا نزاع ًا وإما كلي تارة الخلطة أن المر _ فحقيقة حالي
ًا يكون قد الواحد والشخص مستحبة، أو واجبة، تكون مأمور

تارة.  وبالنفراد تارة، بالمخالطة
البر على تعاون فيها كان إن المخالطة أن ذلك وجماع

الثآم على تعاون فيها كان وإن بها، مأمور فهي والتقوى
عنها". منهّي فهي والعدوان

ًا المخالطة قال: "فاختيار أن إلى النفراد واختيار خطأ، مطلق
ًا خطأ".  مطلق

هو وما وهذا، هذا من إنسان كل إليه يحتاجا ما مقدار وأما
.)53( خاص"ا.هـ نظر إلى يحتاجا "فهذا حال كل في له الصلح

ثغر أي مأن السلم يؤتى أن مأن العشرون: الحذر
الثغور: مأن

وما الدعوة، أو المرأة، أو العلما، أو التعليم، ميدان في سإواء
ذلك. مجرى جرى
عليها يحافظ أن بحسبه مسلم كل على يجب ثآغور فهذه

ًا نقول أن بنا يليق فل العصيبة، الياما هذه مثل في خصوص
المور. بهذه نشتغل أن داعي فل أعظم؛ أمور أماما بأننا
يسعى ما أعظم من وهي علينا، يجب ما صميم من هي بل

لتحقيقه. العداء
ما نستشعر وأن بالمة، المحدق الخطر ندرك أن وعلينا
والثباتا، والروية، والحكمة، الصبر، من المرحلة تلك تتطلبه

ْعد ُب بالله. الصلة وحسن التوكل، وصدق النظرة، و
المسلمين، عقائد إصلح في سإعينا نسعى أن وعلينا

الرفع في الجهد نبذل وأن وسإلوكهم، وعباداتهم، وأخلقهم،
صدق منا الله علم فإذا الله؛ يسخط ما وتجنيبهم إيمانهم، من

منه. بروح وأيدنا بالنصر، أكرمنا النوايا وحسن التوجه،
الفتاوى   )53( .426_10/425مجموع



َقَل، ُنخذل، أن يوشك فإنه وتفرقنا تخاذلنا، إذا أما َقَنفش َقَتذهب و و
ِريُحنا.
لو النصر ذلك سإيدوما وهل الله؟ عن ابتعدنا إذا ننتصر وكيف
لنا؟ كتب
الحال تلك على ونحن انتصرنا لو مصيرنا سإيكون وماذا

المزرية؟
ِإْن _عز الله قال ْنُصُروا وجل_ " َقَه َقَت ّل ُكْم ال ْنُصْر ّبْت َقَي َقَث ُي َقَو

ُكْم" [محمد:  َقَم َقَدا ْق ]7َقَأ
ْو َقَل َقَو ُهْم وقال: " ّن أ

ُلوا َقَ َقَع َقَن َقَما َقَف ُظو َقَع ِه ُيو َقَن ِب َقَكا ًا َقَل ْير ُهْم َقَخ ّد َقَل َقَش َقَأ َقَو
ًا" [النساء:  ِبيت ْث ]66َقَت

لليمان الصحيح الفهم والعشرون: ترسيخ الحادي
وجل_:  _عز الله على والتوكأل بالقدر
بحكمه، والرضا لله، التسليم على يحمل بالقدر فاليمان
إلى والخلد القعود، على ل المشروعة، بالسإباب والقياما
متوكل أنه بحجة بالسإباب، الخذ يترك من فهناك الرض؛

إل شيء ملكه في يقع ل وأنه وقدره، بقضائه مؤمن الله، على
بمشيئته.

أعلى بالسإباب الخذ ترك أن يرون الذين بعض كحال وذلك
التوكل. مقاماتا

سإواء المحنة، به واشتدتا البلوى، به عمت مما المر فهذا
المة. مستوى على أو الفراد، مستوى على
وكانت عسيرة، وفتراتا كثيرة، بأزماتا مرتا السإلما فأمة
والتصور الثاقبة، والنظرة المستنير، بالتفكير منها تخرجا

في وتنظر والمسبباتا، السإباب في فتبحث الصحيح،
البيوتا وتلج بالسإباب، تأخذ ذلك بعد ثآم والمقدماتا، العواقب

من وتخرجا الزماتا، _ تلك الله _ بأمر فتجتاز البواب، من
مجدها. سإالف لها ويرجع عزتها، لها فتعود النكباتا، تلك

الزاهية. عصورها في السإلما أمة كانت هكذا
الجهل، غواشي فيها غشت التي المتأخرة العصور هذه في أما

البدع فيها وشاعت والتغريب، اللحاد أعاصير فيها وعصفت



المسلمين؛ من كثير على المر هذا اختلط _ فقد والضللتا
ًة والقدر بالقضاء اليمان من فجعلوا الرض، إلى للخلد تكأ

ًا المور، معالي في والتفكير والجد الحزما لترك ومسوغ
الوبيء الوطيء السهل ركوب فآثآروا والفلح، العزة وسإبل
المريء. الشق الصعب ركوب على
هو الله وأن القدر، على المرء يتكل أن لهم المخرجا فكان

ّعال يكن؛ لم يشأه لم وما كان، شاءه ما وأن يريد، لما الف
ُته، فلتمِض ِر مشيئته، ولتكن إراد حول فل وقدره، قضاؤه وليج

َقَد ول طول، ول لنا كله. ذلك في لنا ي
في لها منازعة دون للقدار اسإتسلما وسإهولة، يسر بكل هكذا
ول بالمعروف، أمر فل والمباحة؛ المشروعة السإباب فعل
ول الجهل، ورفع العلم نشر على حرص ول المنكر، عن نهي

أن بحجة ذلك كل المضللة، والمبادئ الهدامة للفكار محاربة
ذلك! شاء الله

بالمة أدتا عظمى، وضللة كبرى، مصيبة هذه أن والحقيقة
ّبت والنحطاط، التخلف من سإحيقة هوة إلى َقَب تسلط لها وسإ

ويلتا. إثآر ويلتا عليها وجّرتا العداء،
تمامه؛ من إنه بل بالقدر، اليمان ينافي ل بالسإباب فالخذ وإل

أراده فما أشياء، منا وأراد أشياء، بنا _ أراد وجل _ عز فالله
حمل منا أراد فقد به، بالقياما أمرنا منا أراده وما عنا، طواه بنا

أن منا وأراد يؤمنوا، لن أنهم يعلم كان وإن الكفار إلى الدعوة
منا وأراد ونختلف، سإنتفرق أننا يعلم كان وإن واحدة أمة نكون

أن يعلم كان وإن بيننا، رحماء الكفار على أشداء نكون أن
ًا بيننا سإيكون بأسإنا وهكذا... شديد

الكوني المر وبين منا، أريد وما بنا، أريد ما بين فالخلط
ِبس الذي هو الديني والشرعي القدري، في ويوقع المر، ُيل

المحذور.
الخالق يريد، لما الفعال _ هو وجل _ عز الله أن ريب ل ثآم

مقاليد له الذي شيء، كل ملكوتا بيده الذي شيء، لكل
والرض. السمواتا



عليها؛ يسير نواميس الكون لهذا _ جعل وتعالى _ تبارك ولكنه
ًا وجل _ عز هو كان وإن بها، ينتظم وقوانين خرق على _ قادر

ًا كان وإن القوانين، وتلك النواميس هذه يخرقها _ ل _ أيض
أحد. لكل

_ ل الكافرين على المؤمنين نصر على قادر الله بأن فاليمان
بالسإباب؛ الخذ عن قاعدون وهم المؤمنين سإينصر أنه يعني
تتعلق ل الله وقدرة مستحيل، بالسإباب الخذ بدون النصر لن

ِة مناٍف ولنه بالمستحيل، ُته_عز الله، لحكم َقَر ْد ُق وجل_ و
بحكمته. متعلقٌة
ًا الله فكون أو الجماعة أو الفرد أن يعني ل الشيء، على قادر
ٌة المة العبد وقدرة به، خاصة صفة الله فقدرة عليه؛ قادر
وقدرة بها، واليمان الله قدرة بين فالخلط به، خاصة صفة
القعود، على يحمل الذي به_ هو الله أمره بما وقيامه العبد
.)54( والشعوب المم يخدر الذي وهو
باول وهو اللمان المستشرقين أحد إليه وألمح لحظه ما وهذا

عصورهم في المسلمين لحال يؤرخ وهو فقال شمتز،
والرضا الله، لرادة التسليم المسلم المتأخرة: (طبيعة

وكان القهار، للواحد يملك ما بكل والخضوع وقدره، بقضائه
الول السإلمي العصر ففي مختلفان؛ أثآران الطاعة لهذه
ًا لعبت ًا دور ًا وحققت الحروب، في كبير لنها متواصلً؛ نصر
كانت المتأخرة العصور وفي الفداء، روح الجندي في دفعت

ًا به فقذف السإلمي، العالم على خيم الذي الجمود في سإبب
.)55(العالمية)  الحداث تيار عن وطواه وعزله النحدار، إلى

والمفاسد:  المصالح والعشرون: مأراعاة الثانإي
النصوص، سإرد مجرد يكفي فل ذلك؛ من شيء مر وقد

ًا معينة أحوال على وتنزيلها المور واشتباه الفتن عند خصوص
والبصيرة، والفقه العلم بأهل والسإتنارة الرؤية، من بد ل بل
 –السعدي الشيخ قال والمفاسإد المصالح في النظر من بد ول

)54(.  ( للكاتب     (   والقدر بالقضاء اليمان كتاب في ذلك تفاصيل
ص       )55( شمتز باول العالمية، الغد قوة .90السإلما



ّكْر الله-: قوله رحمه َقَذ َقَف َقَعْت ِإْن " َقَف َقَرى" [العلى: َقَن ْك ّذ ]،9ال
َقَك أرجح مضرة التذكير على ترتب إذا أنه الية مفهوما ِر ُت

.)56( المنكر. وقوع خوف التذكير؛
ِر إنكار كان الله-:"فإذا رحمه –القيم ابن وقال َقَك ْن يستلزما الُم

إنكاره، يسوغ ل فإنه ورسإوله الله إلى وأبغض منه، أنكر هو ما
أهله". ويمقت يبغضه، الله كان وإن

الكبار الفتن من السإلما في جرى ما تأمل وقال: "ومن
منكر، على الصبر وعدما الصل هذا إضاعة من رآها والصغار
ّلد إزالته، فطلب الله رسإول كان فقد منه؛ أكبر هو ما منه فتو
تغييرها". يستطيع ول المنكراتا أكبر بمكة " يرى

تغيير على عزما إسإلما دار وصارتا مكة، الله فتح لما بل
ّده البيت، قدرته _مع ذلك من ومنعه إبراهيم، قواعد على ور

قريش احتمال عدما من منه، أعظم هو ما وقوع عليه_ خشيُة
.)57(بكفر" عهد حديثي وكونهم بالسإلما، عهدهم لقرب لذلك،

َقَفُه يزول درجاتا: الولى: أن أربع المنكر وقال: "فإنكار ُل َقَيْخ و
ّده" ض

ِقّل، والثانية: أن بالجملة. يزل لم وإن َقَي
مثله. هو ما يخلفه الثالثة: أن

منه. شٌر هو ما يخلفه الرابعة: أن
والرابعة اجتهاد، محّل والثالثة مشروعتان، الوليان فالدرجتان

محرمة.
كان الشطرنج يلعبون والفسوق الفجور أهل رأيت فإذا

إلى منه نقلتهم إذا إل والبصيرة الفقه عدما من عليهم إنكارك
ّنشاب، كرمي ورسإوله الله إلى أحب هو ما الخيل، وسإباق ال

ذلك. ونحو
سإماع أو لعب، أو لهو، على اجتمعوا قد الفساق رأيت وإذا

المراد. فهو الله طاعة إلى نقلتهم فإن وتصدية مكاء
ًا ذلك على تركهم كان وإل َقَغهم أن من خير ِر أعظم هو لما ُتف
ً فيه هم ما فكان ذلك؛ من ذلك. عن لهم شاغل

ص     )56( العلما الملك الرحيم .164فتح
القيم     )57( لبن الموقعين .6 / 3إعلما



ً الرجل كان إذا وكما َقَت ونحوها، المجون بكتب مشتغل وِخف
ْعُه والسحر والضلل البدع كتب إلى انتقاله عنها نقله من َقَد َقَف

واسإع. باب وهذا الولى، وكتبه
ونوّر روحه الله _قدس تيمية ابن السإلما شيخ وسإمعت

التتار زمن في أصحابي وبعض أنا ضريحة_ يقول: مررتا
معي؛ كان َقَمْن عليهم فأنكر الخمر؛ يشربون منهم بقوما

عن تصد لنها الخمر؛ الله حرما له: إنما وقلت عليه، فأنكرتا
النفوس، قتل عن الخمر يصدهم وهؤلء الصلة، وعن ذكره

ْعهم" الموال؛ وأخذ الذرية، وسإبي َقَد .)58( َقَف

الخلفا مأع التعامأل والعشرون: حسن الثالث
والردود:

النظرة في اختلف والفتن النوازل وقت في يحصل فربما
أمر حول خلف يحصل وربما العلم أهل بعض قبل من إليها
من يقع لما صدورنا تنشرح _ أن هذه _ والحالة فيحسن ما؛

وكّل عليه، ومردود راد وهو إل أحد الناس من فما الخلف؛
". الرسإول إل ويرد قوله من يؤخذ

بعضهم رد إذا والفضل العلم بأهل الظن نحسن بنا ويجمل
العذر. لهم نلتمس وأن نياتهم، في ندخل وأل بعض، على
ًا أن لنا تبين وإذا كان سإواء أخطأ والفضل العلم أهل من أحد
ًا ًا أو راد الحق؛ من عنده ما ترك لنا يسوغ _ فل عليه مردود

أخطأ. أنه بحجة
لنا يجوز فل الخر من أكثر الطرفين من أحد إلى نميل كنا وإذا
حال. كل على معه الحق أن نظن أو له، نتعصب أن

ٍد نفس في كان وإذا يكن _ فل الطرفين أحد على شيء منا أح
ً ذلك منه. الحق قبول دون حائل
َقَذا وعل جل _ ربنا قال ِإ َقَو ُتْم _ : " ْل ُلوا ُق ِد ْع ْو َقَفا َقَل َقَن َقَو َقَبى" َقَذا َقَكا ُقْر

].152[النعاما:
َقَول ُكْم وقال: " ّن َقَم ِر َقَنآُن َقَيْج ٍما َقَش ْو َقَلى َقَق ّ َقَع ُلوا َقَأل ِد ْع ُلوا َقَت ِد ْع َقَو ا ُه

َقَرُب ْق َقَوى" [المائدة: َقَأ ْق ّت ].8ِلل
الموقعين   )58( .7_6/ 3إعلما



َقَيا وقال َقَها : " ّي أ
َقَن َقَ ِذي ّل ُنوا ا َقَم ُنوا آ َقَن ُكو ّواِمي ِقْسِط َقَق ْل َقَء ِبا َقَدا َقَه ِه ُش ّل ِل

ْو َقَل َقَلى َقَو ُكْم" [النساء: َقَع ُفِس ].135َقَأن
_تعالى_ الله نعم أفضل -: "وجدتا الله رحمه – حزما ابن قال
ّبه، العدِل على يطبعه أن المرء على 5( وإيثاره" الحق وعلى وُح

9(.
الظلم وعلى واسإتسهاله، الجور على طبع من وقال: "وأما
ّوما أو نفسه، يصلح أن من _ فلييأس واسإتخفافه طباعه يق

ًا، .)60( محمود" خلق في ول دين في يفلح ل أنه وليعلم أبد
- : الله رحمه – عاشور بن الطاهر محمد الشيخ وقال

والعقول اللهية، الشرائع حسنه على تواطأتا مما "والعدل
ّدح الحكيمة، ُء به القياما بادعاء وتم وسإجلوا المم، عظما
ّدحهم وهندية. ومصرية، كلدانية، من الهياكل نقوش على تم
خاصة، قضية في عليها يغلب هوى عن بمعزل العدل وحسن

إحدى بدافع العدل يخالف بما فيه تنتفع خاص مبدأ في أو
.)61( والغاضبة". القوتين: الشاهية

وتقريب الكلمة، وجمع الصدع، رأب على قدرة لدينا كان وإذا
قربة. وأي قربة فتلك النظر وجهاتا

َقَر _: "ل وجل _ عز الله قال ْي ٍر ِفي َقَخ ِثي ُهْم ِمْن َقَك َقَوا ّ َقَنْج َقَمْن ِإل
َقَر َقَم ٍة َقَأ َقَق َقَد َقَص ْو ِب ْعُروٍف َقَأ ْو َقَم َقَن ِإْصلٍح َقَأ ْي ّناِس َقَب َقَمْن ال َقَعْل َقَو ْف َقَك َقَي ِل َقَذ

َقَء َقَغا ِت ْب ِة ا َقَضا ِه َقَمْر ّل َقَف ال ْو َقَس ِه َقَف ِتي ْؤ ًا ُن ًا". َقَأْجر ِظيم َقَع
يقرب أن الله إلى والضراعة بالدعاء فلنجتهد نستطع لم وإذا

الحق. على الكلمة ويجمع القلوب،
بينهم، السعاية أو العلم، بأهل الوقيعة من الحذر كل ولنحذر
المر. كان مهما بذلك منا يرضون ل بأنهم ولنعلم

َقَمنا وإذا ّل َقَتغل الردود، هذه من الله سإ يعنيه بما منا الواحد فاش
_. تعالى الله شاء _ إن وسإلمة خير _ فهو

ص   )59( والسير .37الخلق
ص   )60( والسير .37الخلق
ص         )61( عاشور بن للطاهر السإلما في الجتماعي النظاما .186أصول



َقَظْن والذي ًا منهم الواحد كان سإواء الفضل بأهل ُي ّد أو را
ًا عليهم أو لهم نتعّصب أن منا يرضون ل _ أنهم عليه مردود
ًا، ًا. أو تفنيد تأييد

ًا يرضيهم بل الناس. وينفع الله، يرضي بما نشتغل أن كثير
ًا ويؤسإفهم وأن حجمها، من أكثر الردود تلك تأخذ أن كثير

وجهها. غير على تفسر
من ليتمنى المسلمين وإخوانه لدينه المحب العاقل وإن هذا

يضطروا أو الناس يحتاجا وأل الكلمة، تجتمع أن قلبه صميم
ولكن: بعزيز، الله على ذلك وما بعض، على يردوا أن إلى

أهوال ذلك دون ولكن *** قريب مزارها إن بالحزن دارها فيا

المتعذر ومن واجتهاداتهم، الناس، آراء تتفق أن العسير فمن
ًا يكونوا أن المحال ومن شيء، كل في واحدة سإنة على جميع
َقَصم أن ْع يخطئوا. فل الناس ُي
حال في الناس خير فهم قدوة؛ الكراما سإلفنا في لنا ليكن ثآم

ً كانوا حيث الخلف؛ وحال الوفاق الرحمة، في يحتذى مثال
والقتال. الفتنة حال في حتى والنصاف والعدل،

 –طالب أبي بن علي المؤمنين أمير مجلس في ُأنشد أنه روي
الشاعر: عنه- قول الله رضي

اسإتغنى هـو مـا *** إذا صديقـه من الغنى يدنيه كان فـتًى
الفقر ويبعده

الخر وفي الّشعرى خده *** وفي بجبينه عـلقـت الـثريا كـأن
البدر

عبيد بن طلحة - قال: هذا عنه الله رضي – علي سإمعها فلما
ٍذ السيف وكان الله، ًا ليلتئد يومئ بينهما. مجرد

الخصومة. وشرف المودة، وروح النصاف، عظمة إلى فانظر



ًا، النفس مراوضة إلى تحتاجا المعاني هذه أن ريب ول كثير
العناد على يترتب ما وإنذارها النصاف، بأدب تذكيرها وإلى

والفساد. الثآم من والتعصب
والنفس السامية، الروح بتلك والردود الخلف اسإتقبلنا وإذا

ًا، رحمًة، صارتا المطمئنة ًا، وإصلح ًء وتقويم بالعقول، وارتقا
للنفوس. وتزكية
القلوب، في مكانتهم منا العلم وأهل لرجالنا، نحفظ وبهذا

ونوصد عودها، وصلبة تماسإكها الله_ لمتنا _بإذن ونضمن
. خللها واليضاع لتفريقها يسعى من أماما الباب

بينهما يكون قد العلم أهل من اثآنين أن ترى أن والعجيب
يتعادون، أتباعهما وتجد مسائل، أو مسألة حول خلف

الشأن صاحبي أن مع لصاحبه يتعصب فريق وكل ويتمارون،
الكثير!. الشيء والرحمة والصلة، الود، من بينهما
ًا فلنحسن وأدياننا؛ لعقولنا امتحان ذلك أن لنستحضر وأخير
الهوى. ولنجانب العمل، ولنحسن القول،

البر على التعاون روح والعشرون: إشأاعة الرابع
أحد: كأل مأن الفادة على والحرص والتقوى

والبطالة؛ الكسل على ويقضي المودة، روح ينمي مما فهذا
َقَة الكبرى النعم من فإن َقَد الخير، طرق كثر ّعد السبل وت

ّلل هذه_ أن _والحالة يسوغ فل البر؛ إلى الموصلة َقَق أي من ُي
ربه، إلى يقربه ما إلى بحاجة فالمسلم الخير؛ أعمال من عمل

ُع شأنه من عمل كل إلى بحاجة والمة وإعزاُز السإلما، راية رف
أهله.
شتى في المة أفراد بين التعاون روح شاعت وإذا

مواهبه، قلت مهما شخص كل من الفادة الميادين_أمكن
الشرع. مقتضى على جارية دامت ما ووسإيلة فرصة كل ومن

ورأى الخير، أبواب من باب على منا واحد كل اقتصر إذا أما
التعاون عن يده وقبض بالمة، للنهوض الوحيد السبيل هو أنه
سإنحرما الخير_فإننا من أخرى أبواب عليهم فتح ممن غيره مع



ًا ًا، خير َقَتح كثير ْف ُت الله إل يعلمها ل الشر من أبواب علينا وسإ
وجل_. _عز
له كلما معرض - في الله رحمه – تيمية ابن السإلما شيخ قال
العبادة، أجناس بحسب يتنوع العمال أفضل أن بيان في

قال: والحوال، والشخاص، والمكنة، الزمنة، وباختلف
ّتبعون الناس، من كثير فيه يغلو واسإع باب "وهذا أهواءهم؛ وي

حقه في أفضل كان إذا العمل أن يرى من الناس من فإن
يجعله أن _ يريد لربه وأطوع لقلبه، أنفع ولكونه له، لمناسإبته

ذلك.  بمثل ويأمرهم الناس، لجميع أفضل
ًا بعث والله للعباد، رحمة وجعله والحكمة، بالكتاب محمد
ًا أن المسلم فعلى له؛ أصلح هو بما إنسان كل يأمر لهم وهدي
ًا يكون أصلح.  هو ما إنسان لكل يقصد للمسلمين، ناصح
أفضل بالعلم تطوعه يكون من الناس من أن لك تبين وبهذا

من ومنهم له، أفضل بالجهاد تطوعه يكون من ومنهم له،
_ أفضل والصياما _ كالصلة البدنية بالعـباداتا تطوعه يكـون

له. 
ًا والفضل عليه الله - صلى النبي بحال أشبه كان ما مطلق

ًا وسإلم ًا؛ - باطن الهدي وخير الله، كلما الكلما خير فإن وظاهر
- .  وسإلم عليه الله - صلى محمد هدي
)62( _ أعلم- وتعالى _ سإبحانه والله

ًء باب في عليه فتح من على غضاضة ل فإنه مضى ما على وبنا
فتح من على ول غيره؛ في عليه يفتح أن دون الخير أبواب من

ميسر فكل فيه؛ غيره على يفتح أن دون الخير أبواب من عليه
ًا فل مشربهم؛ أناس كل علم وقد له، خلق لما _ أن غرو_ إذ

ِكّب فهذا الشرع؛ مقتضى على دامت ما العمال تتنوع على ُي
عبر الناس بتعليم يقوما وذاك والتأليف، والبحث العلم

المر بشعيرة يقوما وذاك الجهاد، ثآغرة يسد وهذا الدروس،
الرامل رعاية على يقوما وهذا المنكر، عن والنهي بالمعروف

وذاك الشأن، بهذا المعنية البر جمعياتا مع ويتعاون واليتاما،
يقوما وهذا والتعليم، التربية محاضن في الشباب بتربية يقوما

الفتاوى   )62( .429_10/427مجموع



بشؤون يعنى وذاك إياه، وتحفيظهم الله، كتاب الناس بتعليم
ودللة المساجد، بعمارة يهتم وهذا حولها، يحاك وما المرأة،

الدروس تنظيم في يسعى وذاك ذلك، على المحسنين
في العلم أهل مهاما وتسهيل العلمية، والدوراتا والمحاضراتا

المسلمين بلد إلى تفد التي بالجالياتا يعنى وهذا الشأن، ذلك
السإلما إلى ويدعوهم مسلمين، كانوا إن دينهم أمور يعلمهم

الشبكة باب في عليه مفتوح وهذا مسلمين، غير كانوا إن
الشر ويصد خللها، من الخير ينشر _النترنت_ حيث العالمية

الخير ونشر العلما في عليه فتح قد وذاك المسلمين، عن
الرض؛ بقاع في بالمسلمين يعنى وهذا المتنوعة، وسإائله عبر

رفع على ويحرص قضاياهم، وبيان تعليمهم، في يسعى حيث
وذاك الناس، بين الصلح في سإعيه يسعى وهذا عنهم، الظلم
وهذا ذلك، ونحو ودفنهم تغسيلهم، من الموتى بشؤون يقوما

وذاك الله، بيوتا وعمارة والتلوة، والذكر، للعبادة، منقطع
باب في عليه مفتوح وهذا الصياما، باب في عليه مفتوح

ّذ وذاك الصدقة، باب في عليه مفتوح وذاك الصلة، الجامع الف
وهكذا. . . الخصال تلك لكثر

ونسد أطرافه، جميع من بالسإلما نأخذ الشاملة النظرة وبهذه
اغتناما ويمكننا بها، يقوما من إلى تحتاجا التي الثغراتا كافة
ذلك خلل من ونستطيع المواهب، وكافة الفرص، جميع

والبطالة. الكسل على والقضاء للسإلما، العمل روح إشاعة
ْنبذ العمل، ويكثر التلوما، يقل وبذلك ُي من ونسلم الخلف، و
السعود، مراقي أعلى إلى بأمتنا وننهض والقال، القيل

المجادة. مراتب وأقصى
مع التعامل في عامة ومعالم مجملة، إشاراتا وبعد: فهذه

وتفصيل، بسط إلى يحتاجا منها واحد وكل والمصائب الفتن
سإميع إنه ذكر؛ بما ينفع أن الله فأسإأل بذلك؛ يسمح ل والمقاما
قريب.
أجمعين. وصحبه آله وعلى محمد، نبينا على وسإلم الله وصلى


