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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل

 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.
والسؤاالت التي  ،أوردت فييا ىذه األمثمة ،ىذه الميمة أختم ىذه المجالس التي تحدثنا فييا عن ىذه المسألة الدقيقة

 أن يكون فييا ُغنية لطالب الحق. أرجو
فإن ىذه األمثمة المتنوعة كميا تدل داللة واضحة أكيدة عمى ىذه الغاية التي ذكرتيا ابتداء، وىي أن ىذا 

متطمبات من الرسوخ الموضوع ليس بالشيء السيل اليين الذي يظنو ويتوىمو كثير من الناس، فيو يحتاج إلى 
لى معرفة    ،وأن ىذه القضايا تختمف بحسب الحال ،فيما يتصل بتحقق الشروط وانتفاء الموانع في العمم، وا 

فصمو فصاًل دقيقًا ُيجرى عميو في كل الحاالت وال يمكن أن ُيجعل لذلك من الحدود ما ي   ،والمكان ،والزمان
وال  ،دركون خباءىم عمى ىذه الكممة ال إلو إال اهللالزمان ي ء الذين يكونون في خخرفيؤال ،والصور، ال يمكن

نما نفعتيم ىذه الكممة فيي  ،األصل في ىؤالء الكفر والردة :ما قيل ،يدرون صيامًا وال صالة وال غير ذلك وا 
  .(1)نجييم من النارت

وقد خفيت عمى بعض كبار الصحابة  -السيما في بيئات العمم-إنيا ال تخفى  :قالوىكذا في المسائل التي قد ي
، وخفي عمى بعض العمماء أشياء من القراءات المتواترة الثابتة فأنكروىا، -رضي اهلل تعالى عنيم وأرضاىم-

   ولم يكن ذلك سببًا لكفرىم. ،وبعضيم عمماء في القراءات
أفتى خمسمائة من العمماء األئمة  ى أقوام كالخمفاء األربعة الذين ذكرنا من خمفاء بني العباس قضيةً وىكذا تبن  

عن  قد عفا -رحمو اهلل-اإلمام أحمد  نجدومع ذلك لم ُيكفرىم ىؤالء بأعيانيم، ف ،الكبار بكفر من قال بيا
وقد تحنط ويعمم أن الخميفة  ،وكذلك أيضًا أحمد بن نصر الُخزاعي الذي ذكرنا خبره أمام الخميفة ،المعتصم

ولم ُيكفره مع أنو فعل فيو ما قد عممتم، ولم ُيسبب ذلك ردود  ،مير المؤمنينيا أ :سيقتمو ومع ذلك كان يقول
بعد أن  ُينقل في التاريخ عن أحد من المسممين أنيم كانوا يحممون السالح غيرةً لم ير أو حمل سالح، و فأفعال بتك

نما -تبارك وتعالى-ويقتمونيم في أي مكان فضاًل عن بيوت اهلل  ،فيعمدون إلى الناس ،كفروا من خالفيميُ  ، وا 
الطائفة األولى  :ُنقل عنيم اإلغارة عمى المساجد وعمى المسممين في التاريخ ال أعمم سوى طائفتينالذين 
د فيؤالء كانوا ُيغيرون عمى الناس في المساجد وفي غيرىا، وال يخفى عميكم خبرىم فيما فعموا في المسج ،الباطنية
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في بئر زمزم، والفئة األخرى التي كانت ُتغير عمى الناس في المساجد وفي يم الحرام من قتل الحجيج ومن إلقائ
 وىو في المسجد. -رضي اهلل تعالى عنو-تل عمي غيرىا ىم الخوارج، وقد قُ 

إذا كان األمر كذلك فما الذي يجعل اإلنسان يمج في مثل ىذه األمور، وُيدخل نفسو في أعمال ال  :أقولولذلك 
، ما الحامل ليذا؟ ما ىذا التدين الذي يقود اإلنسان ألمور قد ُتضيع ؟ا بحال من األحوالتسمم وال تبرأ ذمتو بي

 دنياه وخخرتو؟ فيذا ليس ىو الطريق.
والمقصود من ىذه المجالس محض النصيحة إلخواني المسممين،  ،ولذلك أقول في ىذه الخاتمة التي أنصح بيا

 وكراىية أن يقعوا في شيء من ىذه األمور. ،لخير ليماشفقة ومحبة الو 
ض نفسو لمفتنة فإن من عر   :فأقول في ىذا الختام الذي أنصح بو: ال تجعل قمبك ُعرضة لمشبيات، واحفظوا ىذه

ا، وكالم األئمة في ىذا كثير، تجدون الروايات في مقدمة الدارمي في سننو، وفي كتاب خرً أواًل لم ينُج منيا خ
الشريعة لآلُجري، وفي اإلبانتين البن بطة، وفي أصول السنة لاللكائي، وفي أول كتاب شرح السنة لمبغوي، 

تحذير من في ال -رضي اهلل تعالى عنيم-وغير ىذا من الكتب كثير، يوردون عشرات النصوص عن السمف 
بو، ويقولون: القمب ضعيف، وما كانوا يسمحون ألحد أن ُيمقي في خذانيم وعمى أسماعيم وفي قموبيم السماع لمش

 .ما قد يعمق فييا، وىم أئمة وكبار
بية والرد عمييا، وليس ذلك مما نحن فيو، فييا بالسماع لمش ححاالت أربع ُيسم -رحمو اهلل-وقد ذكر ابن بطة 

-وقد قالوا كما جاء عن عمر بن عبد العزيز  ،وأن يطمب السالمة لقمبو ،وأن ينأى بنفسو ،يستمعفاألصل أن ال 
وكل يوم عمى رأي، وكل  ،، كل يوم عمى مذىب(2)لمخصومات أكثر التحول" من جعل دينو غرضاً ": -رحمو اهلل

وال يورث العواقب  ،يس بالسيليوم عمى دين، فيذا من باب الوقاية لتحصيل السالمة فإن الُمخاطرة بالدين أمر ل
 ،أن ينظر ،أن يطمع ،أن يعرف ،ريد أن يقرأي ،من باب الفضولعنده المحمودة، فمن الناس من يكون ذلك 

فيتابع بعض الحسابات أو يقرأ في بعض المواقع ثم بعد ذلك يعمق في قمبو من الشبيات ما ال يستطيع دفعو، 
  ."انقمبًا خاويًا فتمك   فصادف  "كما قيل: 

فيتورط، وقد يسمع من الردود ما ال  ،قد ال يكون عنده من العمم والرسوخ ما يستطيع معو معرفة وجو الجواب
  بنفسك، ىذه أواًل. انأ  ج معو ىذا االشتباه، فُيستخر 

وما يدق من قضايا العمم التي ال ُيتوصل إلييا إال بعد الرسوخ  ،األمر الثاني: إياك والخوض في ُعضل المسائل
فإذا غاص في بعض أبوابو من ال ُيحسن فقد يغرق، كالذي يدخل في ُلجة  ،و، فالعمم لو درجات ومراحلفي

فأشكمت  ،بيةمشيور الربيع بن سميمان وقد سمع شلما جاءه تمميذه ال -رحمو اهلل-البحر، وليذا قال الشافعي 
يقولون: ىو  "تاران"، و(3)"تارانويحك، أتدري أين أنت؟ أنت في "وقال:  -رحمو اهلل-عميو فغضب الشافعي 

يعني: ما الذي أوقعك في مثل ىذا الموضع الذي عرضك لمثل ىذه الشبية، ثم تبحث  ،في البحر رخط   موضع
وس ال اإلصغاء، حتى قيل عن رأس من رء، وما الذي أوقع أصحاب الضالالت في ضالالتيم إ؟عن المخرج
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وأراد أن يثنييا  ،حبيالمذىب أنو تزوج ابنة عم لو كان يىذا االخوارج وىو عمران بن حطان بأن سبب دخولو في 
م صبي أو فتى من ُعمان عمى رأي الخوارج فقمبو في قعدة :عن ىذا المذىب فقمبتو، وقيل مس واحد، في مج ،قد 
تأثر ولم يمبث حتى تبنى رأييم و  ،أو يحتج عمى بعض المنحرفين ،جادل أو يناقشوكم من الناس من ذىب لي

بعض االنحرافات الخطيرة في  نو ركبيشكون حال بعض من يعرفون أناس فاتيم، وقد سمعت من أبانحرا
 ،والسبب أنو ذىب إلى شخص يريد أن يقنعو ،-يعتقد أن أحدًا لربما كان من الرسل في ىذا العصر-االعتقاد 

   .فتبنى ذلك ،وأن يجادلو
عقوليم، كيف يقتنعون بمثل ىذه الضالالت، ويصرون حروا أو ذىبت رأينا حاالت ال تدري ىل ىؤالء قد سُ 

أو غير ذلك، ال تدري ىل  ،أو أن فالنًا ىو الميدي ،، يعتقد أن أحدًا من الناس أنو رسول؟!عمييا غاية اإلصرار
ضالليم؟ ؟ىذا مسحور أو ذىب عقمو  ، ىل ُسحر؟ ىل أولئك يستعممون السحر في جذب الناس وا 

والخوض فييا ليس لكل أحد، ىذا يحتاج  ،عن مثل ىذه القضايا، مسائل التكفيرفأقول: ينأى اإلنسان بنفسو 
وكمما  ،ذ عن العمماء الثقاتوأخ   ،في العمم، والعمم يحتاج إلى صبر وثني ُركب ومدة طويمة في التعمم ارسوخً 

وُيمقي  ،لك فيو ُيسارعا الذي ال بصر لو في ذازداد اإلنسان عممًا ورسوخًا ازداد احترازًا وخوفًا واحتياطًا، أم  
ما وراء ذلك من  مية؛ ألنو ال يرى إال طرفًا يبدو لو ولم ير  أو المسائل العم ،األحكام سواء في المسائل العممية

سارع العامة ُيسأل بعض أىل العمم في مجمس في لربماأنو وما يتصل بو، ولذلك مما يوضح ىذا أنك تجد  ،ذيولو
وىؤالء يسارعون  ،وىذا العالم ُيقمب النظر ولربما يتوقف؛ ألنو يتردد بين دالئل وقواعد تتجاذب المسألة ،ويجيبون
ذا ُسئويقولون ون عمى الحكم والُفتيا لقمة الورع ءفيؤالء يجر  ،سعندنا حد   :موا عن ذلك قالوا: ىذا ال إشكال فيو، وا 

  وضعف البصر.
ذا كان اإلنسان ال يقوده  ،وأن نرتبط بيم ،لربانيينثم أيضًا ينبغي أن نرجع إلى العمماء ا وأن نأخذ العمم عنيم، وا 

من التقصير فيو يال، ىذه ىي النتيجة، وميما يكن عند العالم العمماء فإن الذي سيقوده ىو الج العمماء وُيرشده
وال في الخبرة،  ال في العقلو  ،وال في الدين ،شأوىم ال في العمم ال يبمغونيال الذين خير من أولئك الج

  .[61]البقرة: {َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنى ِبالَِّذي ُهَو َخْير  }
، فإن الجاىل ال يعرف تفاصيل ذلك فكيف يدل ؟إذا ُترك العمماء األعالم فمن الذي يدل الناس عمى الحق

وأنو ىو الطريق  ذلك عن إسقاطيم وخطر تقدم الكالموليذا  ،، فاالرتباط بالعمماء ضرورة من الضرورات؟غيره
وال ُيسمح  ،ويتكمم من ىب ودب ودرج، ولذلك يجب أن يوقر العمماء وأن ُتحفظ أعراضيم ،الناسيال الجليقود 

نما يُ  ،ذاععن خطأ بين فإن ىذا ال يجوز أن يشاع وأن يألحد بانتقاصيم، ولو كان اإلنسان يتكمم  ل ذلك وص  وا 
وباألسموب الالئق الذي يكون أحرى لمقبول،  ،ع ىذا العالم وُيناصحو بالتي ىي أحسنفُيراج  إلى من ُيقبل منو، 

ذا كانأم   الدعوة ال يقودىا العمماء فمعنى ذلك  تا أن ُتيدر حرمتيم وكرامتيم ومنزلتيم فإن ذلك يعني إسقاطيم، وا 
م ثمن ىنا، الطريق  :ىنا، ىذا يقولأنيا ستكون ُعرضة لكل خسر وكاسر، ىذا يقودىا من ىنا، وىذا يقودىا من 

غير المسار تمامًا، وأولئك الذين شقوا في الجري حينما يكون ليذا أو ذاك من النضج بعد عقود قد يتراجع وي
  ؟.ع عنو بعد أن غير ليم وجيتو ماذا عسى أن تكون حاليماخمفو والدف



وأنا لم أورد شيئًا من كالميم قصدًا  ،المعاصرين نا من، ولذلك انظروا إلى حال عممائاالرتباط بالعمماء الربانيين
وسنا؛ ألني أعمم أن الكثيرين ممن لدييم انحرافات ال يقبمون عنيم، فأوردت كالم شيخ ءىنا مع أنيم تاج ر 
انظر إلى حال ىؤالء العمماء من المعاصرين تجد أنيم  :وأمثال ىؤالء، لكن أقول -رحمو اهلل-اإلسالم ابن تيمية 

نما عمى سيرة واحدة من أول حياتيم إلى خخرىا، ال تجد تحوالت  ،وال يتحولون ،وال يتقمبون ،نال يتمونو  وا 
 يتغير، الوسيرة واحدة،  ،نن واحدعمى س   -أعني العمماء الربانيين-وىكذا كان العمماء عبر العصور  ،وتقمبات

وقد  ،وقد تمر بو أحوال ،ىؤذ  عمى طريقة واحدة، قد يُ  ،إلى عصرنا ىذا -رضي اهلل عنيم-من عيد الصحابة 
تعرض فتن وتجد ىذا العالم عمى سنن واحد، ال يتحول وال يتقمب، وال تؤثر عميو الجماىير واألحداث، فيذا ىو 

، األشياء التي ُتمقن لمناس لربما عشرات السنينو ر المفاىيم وتقمبو، ُتغي   ر تحولوبخالف من قل بصره فكثالثبات، 
ن كنت ال أحب ىذه األمثمة ل الكالم فُينتفع والمقصود أن ُيقب   ،لئال تشوش عمى بعض القموب ؛أعطيكم مثااًل وا 

ناس قناعات كانت ر أبمثل ىذه القضايا، لكن ىذا الربيع العربي الذي حصل أو ما ُسمي بالربيع العربي غي  
ثم بعد ذلك تبين  ،ىذه األمور جرى خمفيا كثيرونوأتباعيم فمما حصمت  ،ويمقنونيا لطالبيم وتالميذىم ،عندىم

أن األمر ليس كما ظنوا، ولعميم يتمنون يومًا مما كان، وىذه األحوال شاىدة، فيأتي من يقول في مقابمة حينما 
كنتم تقررون عدم جواز الدخول في كذا؟ فقال: كنا نقول ذلك ىكذا من غير تحقيق، ىذا رجل يتبعو  :لئسُ 

نما قمناه تقميدًا، كيف تبقى عمى ىذا مدة طويمة ،تحقيقكثيرون، من غير  كنا عمى  :وتقول ،وىؤالء األتباع ،وا 
وصار  ،في يوم وليمة :ر في لحظة ال أقولغي   -وليس بشيء-ثم حينما الح ما الح مما يظنو شيئًا  ،ىذا تقميداً 

   .؟!يتندر بتمك المفاىيم التي كان يتمسك بيا
كل ما يؤدي إلى إيغار الصدور ينبغي تركو، ما يؤدي  :خاتمة نصيحة لنفسي وإلخوانيوكذلك أيضًا أقول بيذه ال

 إلى إيغار الصدور عمى العمماء فُيترك، أو عمى األمراء فُيترك.
ن قتموه ىم الخوارج، وقتموا ُقتل، ثم بعد ذلك الذي -رضي اهلل تعالى عنو-عثمان بن عفان  ،انظروا أييا األحبة

، وىم الذين ألزموه بالخالفة، ما الذي حصل؟ كان عبد اهلل بن سبأ يتنقل بين -تعالى عنورضي اهلل - عميًّا
الكوفة والبصرة والشام ومصر والحجاز، يتحدث عن ماذا؟ اآلن ال يوجد خوارج، الناس عمى قمب رجل واحد، 

ت؟ أنو يولي ، ما ىذه المالحظا-رضي اهلل عنو-كان يتحدث في زعمو عن مالحظات، مالحظات عمى عثمان 
فُيعطي أىل بيتو وقرابتو،  ،وولى فالنًا، وأنو يتصرف في المال العام ،وولى فالناً  ،ى فالناً فيتكمم بيذا، ول   ،أقاربو

 ،وجد من ُيصغي ،ذنًا صاغيةفيتحدث، فإذا وجد أ ،ويعطييم أمواال ،يتصرف في األموال ُيعطييم إقطاعات
 ،لمخالفة حصموأنو ال ي ،طاه حتى يبمغ بو أن ىذا يجب الخالص منويتأثر بمثل ىذا الكالم زاده ُجرعة، فأعو 

 ،، لم يجد في الشام من يسمع لو-رضي اهلل تعالى عنو-فتمتمئ القموب بالضغينة عمى أمير المؤمنين عثمان 
نما وجد في م صر ووجد في بعض البالد غيرىا الحج جد عدد كثير، فجاءوا في وقت ا وُ فتواعدوا وتجمعوا لم   ،وا 

من الجموع التي تقف  -رضي اهلل تعالى عنو-دافع عن عثمان ن أجل أن ال يكون ىناك من يوالناس في مكة م
   .في وجوىيم

، ولم يكن ىناك -رضي اهلل تعالى عنو-الناس في الحج، فجاء ىؤالء وخالفوىم إلى المدينة، وحاصروا عثمان 
نما حينما اجتمعوا عمى عثمان  ،ناصحة قبل ذلك، فكانت قموبيم مميئة بالغلمنيم م وحصل  -رضي اهلل عنو-وا 



فذكروا األشياء أجاب عنيا، وأن ىذه األموال أموالو، وكان  ،ما ينقمون عميووىم يريدون قتمو وسأليم ع ،مجاوبة
، فكان يصل قرابتو بمالو الخاص، وأجاب عن كل ىذه اإلشكاالت، -رضي اهلل عنيم-من أغنياء الصحابة 

لم يقفوا عند ىذا ، و -رضي اهلل تعالى عنو-وكانت قموبيم مميئة بالضغينة والغل، فقتموه  ،ا أمرًا خخرلكنيم أرادو 
   .رضي اهلل تعالى عنو وأرضاه-بعد ذلك  حتى قتموا عميًّا

فأقول: ىذه الرسائل التي نتداوليا بغير قصد، أو الحديث الذي في المجالس مما يورث الضغينة والغل في 
الطريق الصحيح أن اإلنسان ينصح يوصل األمور المنكرات العامة في القضايا العامة أو الخاصة، مثل ىذه 

  .(4)((مسممثالث ال يغل عمييا قمب ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،النصيحة
تحدث مع من يستطيع أن يرفعو، تحدث  ،زالوبيذا يتالشى المنكر وي ،فيوصل ىذه النصيحة ،فيذا ىو الطريق

غير ىذا المنكر، فإذا توارد ىذا يع أن يصل إليو، أو يصل إلى من يمع صاحب المنكر، تحدث مع من يستط
وال يصل  ،غير من المنكرالحديث في المجالس ال يمتو، لكن والمنكرات وأبرأ اإلنسان ذ ،وىذا وىذا خفت الشرور
نما النتيجة سمبية، ىذا الحديث السمبي يورث النتائج  ،غير المنكريستطيع أن ي أو من ،ىذا إلى صاحب المنكر وا 

   .السمبية، ما ىي النتيجة السمبية؟
ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن }: -الىتبارك وتع-النتيجة السمبية أواًل: أن ذلك قد يدخل في إشاعة المنكر، ففي قولو 

- ، بعض السمف فسروا اإلشاعة [19]النور: {َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاب  أَِليم  ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرةِ 
يتحدث، حصل حالة كذا، حصل اغتصاب كذا،  ،بالحديث عنيا في المجالس -وىو مما يدخل في المعنى
فييون عمى القموب فتألف المنكر، تصور حال  ،يخف أثر ذلك في األسماعوىو أنو حصل كذا، وىذا أثر خخر 

ألن القمب بقيت لو شفافيتو، لكن الذي اعتاد  ؛بعض السمف كان إذا سمع بمنكر ال يستطيع تغييره يبول دماً 
ر، وتجده يشاىد ىذا ىي مجرد زيادة في األمثمة، ىو ال يتأثفي ىذا اطع الكثيرة سماع المنكرات ومشاىدة المق

ن ينام تمك الميمة من األلم ، لكن الذي لم يألف ال يستطيع أف  ألنو أل   ؛بعده ويشرب ويضحك المنكر ويأكل
ث عن المنكرات، فميس الطريق أن نتحد منضعفو رؤية المشاىد المتكررة والحزن، فيكذا إذا بقي القمب حيًّا لم ت

ما عندنا من استدراكات أو نحو ذلك، ونقول: انظر ما عندك أحد، وغير ذلك ىذا في المجالس، أو نتحدث ع
من العبارات التي يقوليا بعض الناس، مع أنك لو نظرت في حال ىذا المتكمم وما تحت يده لرأيت تفريطًا 

ؤتمن عميو، فكيف لو كان ىذا تحت يده اأو ما كان تحت يده مما  ،ه وأىمووتضييعًا فيما كان تحت يده من ولد
   .؟بيت مال المسممين

ذا كان ىذا ال يستطيع أن يضبط أوالده وبناتو فيحمميم عمى ما يميق من التربية الصحيحة ونحو ذلك ولربما  ،وا 
وكل  ،موه عمى أسفار ال تجوزوحم ،دخل بيتو كثير من األمور المنكرة وخرجت بناتو في حال خالف الحشمة

 ،خمسة ،، أسرة من أربعة؟عممو بأن ىؤالء تعب معيم، طيب لو كانت تحت يدك أمة كاممة كيف ستصنعىذا ي
تحت يدك عشرة خالف، لو كان عشرة لو كان  ،األسرة بالشكل الصحيح هدير ىذسبعة أفراد لم تستطع أن ت ،ستة
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 ،سان بمثل ىذا ينبغي لممنصف العاقل أن ينظر في نفسو ىو، فقبل أن يتحدث اإلن؟ماليين، ماذا ستصنع
 .وينظر في فائدة ىذا الكالم ما ىو اليدف النيائي منو

مثل ىذا يخف معو المنكر، وال يتغير، يخف أثره في النفوس وال يتغير في الواقع ثم تبقى القموب مميئة،  :أقولف
فيركب  ،منحرفة إلى مثل ىذه الضالالت واالنحرافات ،قاباًل لدعوة نشاز القموب المميئة لربما تكون محال ىذه

أو في  ،اإلنسان مثل ىذا؛ ألن قمبو مميء بالضغينة، فإن لم يفعل لربما تعاطف معيم، ولربما وافقيم في نفسو
والقتل  ،األعمالأو أعجبو فعميم من باب التشفي واالنتقام، وىذا ال يجوز؛ ألنو سيكون شريكًا ليم في ىذه  ،قمبو

راقة دماء المسممين، فتطيير القمب وتنظيف القمب كما ذكر النبي  فعل ىذه األمور ىو  -صمى اهلل عميو وسمم-وا 
، ال يمتفت لشيء خخر، ومناصحة والة أمر المسممين، من العمماء -عز وجل-الثالث أن يكون عممو خالصًا هلل 

ن يوصل ليم، أما الكتابات والتغريدات ورسائل في الواتس خب واألمراء فيوصل ليم ما عنده، أو يوصل إلى م
رسميا ليؤالء الذين معك في ىذه المجموعة، ثم ماذا؟ ال ينما ت، ح؟أو نحو ذلك ثم ماذا ،ُمدمية في منكرات عامة

  .غيرهر ويوصل صوتو إلى من يستطيع أن ينكر ىذا المنكد منيم لربما في الغالب يتحرك ويأح
من رأى منكم منكرًا فميغيره بيده، فإن لم يستطع ))غيرىا، سف تربى عمييا الكثيرون يجب أن نيي ثقافة لؤلف

ذه الدوائر عبر ىذه الوسائل ال ، لكن نشر ىذا في ى(5)((وذلك أضعف اإليمان ،ع فبقمبولم يستط فبمسانو، فإن
  .غير المنكر، والواقع يدل عمى ىذاي
 بالتي ىي أحسن، ىذا ىو الطريق. تذىب بنفسك وتنصح ،ترسل برقية ،كاتبت ،تستطيع أن تراسلف

المصالح الشرعية إطالقًا،  حققشي في ىذه األفعال يجد أنيا ال تلو نظر اإلنسان بعقل معي :ثم أقول في الختام
من ذلك، لو نظر بعقل جرد بعيدًا عن العمم الشرعي فمن يجد فييا شيئًا وال تحقق مصالح دنيوية، لو نظر بعقل م

ح دنيوية، ىذا العقل المعيشي الذي ينظر فيو إلى المصالح فقط الدنيوية فإنو لن يجد مصال ،قالشي كما يمعي
حقق المصالح الشرعية أبدًا، وال يوجد مسدود، ال ي -تبارك وتعالى-ُيطمب بو ما عند اهلل  الطريق بالنسبة لما

وضرب الجياد الحقيقي  ،لتضييق عمى الدعوةوصد الناس عنو وا ،عمل فيما أعمم أبمغ في تشويو صورة اإلسالم
أو  ،أو الدعوة ،مثل ىذه التصرفات، ال يوجد فيما أعمم أبمغ من اإلساءة إلى الجياد الحقيقيمن في مقتل 

، ؟دت قرائح األعداء بمثل ىذه األعمالكيف جاوبالد المسممين أبمغ من ىذه األعمال،  ،اإلسالم وأىل اإلسالم
 ،وجاءوا بخيميم ورجميم بجيوشيم العسكرية إلى بالد المسممين ،ولدييم جيوش تنصيرية ،مةيبذلون األعمال الطائ

وما استطاعوا أن يحققوا غاياتيم، واحتموا بعض بالد المسممين أربعمائة سنة، انظر إلى أندونيسيا عمى سبيل 
ومعاىد شرعية أكثر من أندونيسيا المثال أربعمائة سنة تعاقبت عمييا دول استعمارية، وال أعمم بمدًا فيو جمعيات 

باعًا في اليوم، وقبل سنتين تقريبًا ألول مرة في التاريخ أعمن بابا الفاتيكان أن المسممين صاروا أكثر األديان ات  
العالم وقد زادوا عمى النصارى، ىذا أول مرة في التاريخ، كان النصارى أكثر، فأعمن ىذا بابا الفاتيكان، وأعمن 

سيرة الرئيس األمريكي أن اإلسالم ىو األكثر انتشارًا في العالم، ىذه تصريحات عمى مستوى، فما بعدىا بمدة ي
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وكذلك أيضًا الصد عن سبيل اهلل بيذا  ،حيمتيم مع ىذا الدين، كل الحيل التي فعموىا الجيوش العسكرية
خب وأخذوا الن   ،أو استخراب بالد المسممين وأنشئوا فييا المدارس ،وكذلك أيضًا استعمار بالد المسممين ،التنصير

اإلسالم والمسممين  ب  ضر   لكن   ،وربوىم تربية خاصة عمى أعينيم لكن بقي ىذا الدين ظاىرًا مع كل تمك الجيود
ز وتُذبح وس ُتجرأوا ىذه الرء ذافالناس إ ؛من ىذا بأفضل ققحتي لشرعي الصحيح والدعوة إلى اهلل لنوالجياد ا
-ضطربة، وقد نيى النبي امة حدود بيذه الطريقة وفي بمد مورأوا مثل ىذه المشاىد فيما ُيدعى أنو إق ،بالسكاكين

صور وتُنشر، فيذا ُيذبح وىذا ُيحرق وىذا ُيرمى، فما عن إقامة الحدود في أرض العدو، وتُ  -صمى اهلل عميو وسمم
، -عز وجل-بمثل ىذه األعمال، ىذا أبمغ الصد عن دين اهلل  ظنكم بيذه الفوضى العارمة حينما يقوم بعضيم

، بل قد (6)عن إقامة الحدود في أرض العدو -صمى اهلل عميو وسمم-قام، وليذا نيى النبي الحدود ليست ىكذا ت
مثل ذلك صور وتُنشر، وقل ، وىذه تُ (7)دفع مفسدة أكبرعمى عبد اهلل بن ُأبي لالحد  -صمى اهلل عميو وسمم-ترك 
، وعن أىل الصالح والخير، فقد -الذي ىو ذروة سنام اإلسالم-إعطاء صورة سيئة عن الجياد في سبيل اهلل في 

 .ال ُيميز بعض الناس
، يعني: حتى اإلنسان (8)"الكامل الدين وال الدنيا بيم صمحت   ال وىؤالء": -رحمو اهلل-فيذا كما قال شيخ اإلسالم 

وأىل الشر والفساد، فالكل  ،األعمال فإن ذلك يؤلب الناس عميو جميعًا أىل الصالحإذا كان يريد دنيا بيذه 
 شاىد.التفرق واالختالف والتشرذم كما نعاديو، فيو ال ُيحصل دنيا بيذا، وكذلك ما يحصل من الفتن و ي
ياكم من  ،وأن يدلنا عمى الحق ،صمح قموبنا وأعمالناأن ي -عز وجل-سأل اهلل أ وييدينا إليو، وأن يعيذنا وا 

وارزقنا اتباعو، وأرنا الباطل باطاًل وارزقنا اجتنابو، وال تجعمو ممتبسًا عمينا  مضالت الفتن، الميم أرنا الحق حقًّا
 مبتالنا، واجعل خخرتنا خيرًا من دنيانا، واهلل أعمم. وعاف   ،مرضانا واشف   ،ل، الميم ارحم موتاناضفن

 وخلو وصحبو. ،ى نبينا محمدوصمى اهلل عم
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