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 في الجهاد ملعنى جديد   فهم   ؛اثقزيب   م1965 - هـ1375 عام مىذ بدأ

 وألسباب عقائدية، راتثصى   عن وشأ الجديد الفهم وهذا إلاسالم،

  أن ووستطيع احبته،وص   الفهم هذا ظهىر  سبقت وأحداث
 
 صهلخ

 :يلي فيما الجهاد كلمة ملعنى الجديد الفهم هذا أبعاد وهىجز 

  وافط، مجخمع فُه وعِف الصي املجخمع .1
 
 اللىاهحن اػدبسٌ هأله

  ُ  فُه، ذزب   والفؼاز الاهحالٌ مظاهط وؤن   بالىهعُت، تؤلاػالم

 مع ؤهحى كس واإلاىىط امىىط   ؤكبح كس اإلاعطوف وؤن
 
  .طوفا

ُ   واإلاظاهط ماضكىن، مطجسون  وحيىماجه املجخمع هصا ؤفطاز .2  تؤلاػالم

 السًً فـُىخ مىافلت، موللت واشبت مظاهط املجخمع هصا في

  . اليافط للؼلٌان ممالئىن 

 ًحىم   الصي الخاهم ضواب في حؼحر ألنها هطاض، مؼاحس واإلاؼاحس .3

ٌ  ما بغحر ُ   واإلااػؼاث هللا، ؤهع ُ   واهذ ىاءػ تؤلاػالم  ت،ؤهل

ُ   ؤو ،والبر   الخحر هجمعُاث  والجامعاث ألاوكاف وىظاضاث تحيىم

 بظل حؼخظل ؤنها زامذ ما املجخمع حىم حىمها ؤلاػالمُت،

  . اليافطة الخيىماث
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عت وبحالٌ الىاكع هصا لخغُحر مفطون الجهاز .4  ميان هللا ؿَط

عت   . الىفط ؿَط

جسي ال الؼلمُت الىػائل ول   .5
 
 ف ج

 
 الؼابم، للهسف جىكل وال ،خُال

 ألنها اليافطة، الخيىمُت بالسعاًت لًلاب   للسعىة ػلمي عمل ول ألن

ىن  مً ؤلاعالم ووػائل اإلااٌ جملً  وهصلً وصخافت، وبشاعت جلفٍع

 جفعل ؤن بصلً وحؼخٌُع والىظائف، والجامعاث، اإلاساضغ جمخلً

س، ما  الهسم ألن ،اخم  ح حؼبلهم فةنها ًبىىن  والسعاة تهسم وألنها جٍط

  . البىاء مً ؤػهل

 الخ   مازام .6
 
  امي

 
 عليهم الخطوج وحب   فلس ا،واحب   والجهاز فطةه

ٌ  ألن بالؼالح، وكخالهم  هما عليهم، بالخطوج عىسئص ؤمط    الطػى

  )  : كاٌ
َ

ن   ِبال
 
ا ؤ و  ط 

 
ا ج ط  ف 

 
ا، ه اح  ى  م   ب 

 
ه س  ً   ِعى  ِ  ِم

َ
ان   ِفُِه  اّلل ه  ط   ، [1]( ب 

ٌ  ما بغحر والخىم  . ىاحب   هفط   هللا ؤهع

ٌ  ألن الخساع، ًجىظ  اللخاٌ في .7 ب  )  : كاٌ  الطػى ط  خ 
 
  ال

 
ت ع  س 

 
  [2].  ( د

                                                           

 (.13651صحيح البخاري، كتاب الفنت، )[ 1]
 (.1741(، ومسلم، يف اجلهاد والسري، رقم )4523أخرجه البخاري يف صحيحه، )[ 2]
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جىظ  .8   ٌغخاٌ مً ؤضػل ألهه الاغخُاٌ، ٍو
 
 وعبسهللا ألاؿطف، بً بع  ه

  . وغحرهما ػفُان، بً

 هاالء كخل مً ًخمىً حتى اإلاؼلم ًبٌىه ما دالف بظهاض ًجىظ  .9

  . ألاعساء

طفع ؤن اللخاٌ في ًجب ال .11
 
علً ؤو ضاًت، ج مح   ؤو حهاز ٌ   ألن كف، زً 

 وان ولى حماعت الخم على والصي ؤحس، ول على فطن اللخاٌ

  . زالزت ؤو ازىان هىان وان لى فىُف وحسه،

 ال وان بشا اإلاؼلمحن مً وان ولى اليافط به غجترَ  مً ول كخل ًجىظ  .11

ت الجىىز كخل ًجىظ  وبصلً بهم بال اليافط هصا كخل ًمىً  والـًط

 الخ   عً السفاع حاولىا بشا والجِف
 
  . الىفاض امي

ٌ  ألن الىفاض، على اللخاٌ بعالن ًجب ال .12  اؤكىام   كاجل  هللا ضػى

م   )  ه  ون   و  اض 
 
  . بلُه بملسمهم ٌعلمىن  ال  [3] ( غ

فاٌ لليؼاء لِؽ .13  وكس الىفاض، مً الىفاض ؤوالز ألن طمت،ح   وألًا

ٌ  لئِ ػ   لخلىن  ووؼائهم الىفاض ؤوالز عً  الطػى  البُاث في ً 

م   )   : فلاٌ ، ( اللُلي الهجىم )  م   ه  ه    [4].  ( ِمن 
                                                           

 (.ٜٖٔ/٘، )اجلهاد كتاب يف ومسلم ،(ٜٕٔ/ٖ، )ارقيق   العرب من ملك من ابب ،العتق كتاب يف البخاري [ٖ]
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  كخل ًجىظ  .14
 
 الخ   وهم اض،ف  الى

 
  الطاهُت والـعىب امي

 
 اونهاض   لُال

خل ولى لهم، وبؿعاض بعالم وبغحر
 
  . وؤًفالهم وؼائهم شلً في ك

 هصا في ٌعِـىن  الصًً اإلاؼلمحن ؤعني  ( الىفاض )  هاالء ؤمىاٌ .15

  ؤمىاٌ ألن ػبُل، بيل ؤدصها ًجىظ  ؛املجخمع
 
 غىُمت اضف  الى

  فُجىظ  للمؼلمحن،
 
  . ونهبها وػطكتها هاب  ل  غ

 الىظام ظل في ٌعِـىن  الصًً اإلاؼلمحن ؤعني )  الىفاض وؼاء .16

  . همبي  وػ   ػتركاكهما اؤًو   حالٌ  ( الىهعي

 وبصلً حطب، زاض فيها وعِف التي فالساض وافط، هظام الىظام ألن .17

 زاض في ًجىظ  ما فيها ًجىظ  حطب، زًاض آلان اإلاؼلمحن زًاض ول جيىن 

  . والخٌف والغلب والنهب والؼلب اللخل مً الخطب

 عليها جىفم التي هي اليافطة السولت ألن باإلاؼاحس، اللالة ججىظ  ال .18

  . وماشهيها ؤئمتها نوحعح  

 في عمل وال وظاضة، ال الخيىماث، هصه في والًت ؤي   جىلي ًجىظ  ال .19

ت، ؤو حِف  هى حيىمي عمل ول ألن كىاعت، ؤو حعلُم ؤو ؿًط

  . اليافط للخىم بعاهت
                                                                                                                                                                                                      

 (.ٙٗٚٔمسلم، رقم )(، ٕٓ٘ٛأخرجو البخاري، رقم )  [ٗ]
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 بالزها في ٌعِـىن  الصًً ألادطي  اإلالل وؤهل واليهىز الىلاضي  حمُع .21

 للمؼلمحن، محاضبىن  ألنهم ؤمان، وال لهم عهس ال  ( الخطب بالز ) 

  . شمت ؤهل ؤو معاهسًً ؤو مؼخإمىحن ولِؼىا حطبُىن، هم وبالخالي

  بػالمي   حىم آلان ًىحس ال .21
 
 العمل ًجب ولصلً ألاضن، في كٍ

  . الخىم هصا إلًجاز

لت هىان لِؼذ .22  والخطب بالخطب، بال ؤلاػالمي الخىم إلًجاز ًٍط

  . الؼابلت وألاحيام اإلافاهُم وفم جيىن 

 معخلسه، حلُلت عطفىا مً بال ألحس، باإلػالم هحىم ؤن ًجىظ  ال .23

 العلُسة هصه ٌعخلس ال مً وول ا،آهف   كلىاه ما ول في ًىافلىا وؤهه

 وحطبه العسو بمعؼىط بلخاكه ًجب وافط فهى وعخلس هما اجمام  

  . معه

 واليهىز الخاضححن اضوالىف   اضالاػخعم حطب جلسًم ابخاج   ًجىظ  ال .24

ىُحن   والطوغ وألامٍط
 

بحن، ألاعساء حطب كبل مثال  هاالء وهم اللٍط

يؼبىن  الصًً   !  ! هصلً ولِؼىا ؤلاػالم بلى ً 

 فهى اؤمحر   ألافياض هصه حعخلس التي عتالجما ادخاضجه شخم ؤي   .25

 ألامحر في ٌـتري فال غحرهم، به ٌعلم لم وبن ًاعخه ججب ؤمحر
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لىم الخطب، هصه ٌعلً الصي عامال  اظاهط   ًيىن  ؤن الجهاز بهصا ٍو

  . ضحالن ؤو ضحل ًباٌعه ؤن ًىفي بل ،امخمىى   وال

م اللطآن في ما هى ؤلاػالمي الخىم .26  وفهم فلٍ، والخسًث الىٍط

 حجت، لِؼذ والفلهاء ألائمت وؤكىاٌ علُىا، حجت لِؽ الصخابت

ؼخٌُع ؼخيبٍ ىتوالؼ اللطآن ًفهم ؤن ؤحس ول َو  لم وبن منهما، َو

ُ   امعهس   ًسدل  الـُىخ، مً ؿُر ؤي على جخلمص ؤو حامعت ؤو اعلم

  !  ! ألائمت مً وؤفله الصخابت، مً ؤعلم هى مً وفُىا

ل اللائمت العلىُت ؤلاػالمُت الجماعاث في الاهبثار ًجىظ  .27  لخحٍى

  . لإلػالم الجسًس الفهم هصا هحى مؼاضها
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 جخبىاه الصي للجهاز الجسًس اإلاىهج ؤو الجسًس، الفله دالكت هي هصه

 الىلىق وعىسي ؤلاػالمي، العالم ؤهحاء في ؿتى مجمىعاث الُىم

ً   وال الجسًسة، الٌىائف هصه هخب مً الفله لهصا الياملت  ؤن ؤؿ

 ن مذللى  الخس هصا بلى اإلاٍطى فهمهم بهم حىح الصًً هاالء بعى

س مً هم ولىً للخحر، ىن محب   ً   وال ًبلغه، لم للخحر مٍط  ؤن في اؤًو   ؤؿ

سون  الصًً مً بل ن،املخللح غحر مً هىان  ؤلاػالم، تبإم   اؿط   ًٍط

ً ػاحت ٌ وجحى    ؤبىاء بحن حلُلُت حطب ػاحت بلى ؤلاػالمي الًى

ؼبي ابعو   بعوهم ًلخل حُث ؤهفؼهم، اإلاؼلمحن  بل ا،بعو   بعوهم َو

غسض ِ  َو
 
ىص غف بٍو خعلم َو  واللام هفاق، بعسه لِؽ الصي الىفاق ٍو

  . كٍ لام بعسه لِؽ الصي

 اإلاىحطفت ألافياض هصه ول على اضز   واهذ الؼابلت الىخاب وكفحاث

  : ًلي بما اؤًو   هىا الفىط هصا على الطز هىحع ؤن ووؼخٌُع الجاهحت،
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ٌ  حعمُم ؤن الؿً  لهسي   مذالف وهى ؛بصخُح لِؽ بالىفط اللى

  حُث ت،والؼى   اللطآن
 
ِ   عً بال وـهس ؤال مطهاؤ  ؤن وـهس وهُف  .  ..  ىتب

ُ   ؤكبح ما امجخمع    مؼلمىن، ؤهله تعام   ؤن والخاٌ  !  ؟ ؤلاػالم مً ادال

للي ،هللا بال بله ال ؤن ٌـهس ممً لىم ٍو خ   ٍو  وحل، عع هللا ليٍو

خىض     ًىطه هصلً وهى ومإوله، ومـطبه ٌعمهم في الخطام عً عٍو
 
 فطالى

 
 
ًوالي  ًيىن  فىُف ًً،الس   ؤعساء ًىالي وال ، [5]عىه هللا ىًطض  ال ماو  افٍط

 الىفط كىاهحن فيها ادخلٌذ بلس في ػىىاهم ملجطز افاض  ه هاالء ؤمثاٌ

  هللا بإن اعلم    !  ؟ ؤلاػالم بلىاهحن
 
  زًاض في ٌعِف مً بةػالم هسؿ

 
 اضَف الى

 }   : حعالى كاٌ هما منها، الهجطة ٌؼخٌُع ال اموٌط  
َ

ِفحن   ِبال ع  و  خ  ؼ 
  
ً   اإلا  ِم

 ٌِ ا
ِح 
اِء  الط  ؼ  ِ

 
الي اِن  و  س 

 
ِىل

 
ال   و 

 
  ال

ىن  ُع  ٌِ
خ  ؼ   ٌ  

 
ت
 
  ِحُل

 
ال   و 

ون  س  خ  ه   ي 

 
 

ِبُال  حىلها، وما اإلاسًىت في كائمت ؤلاػالم وزولت وهصا ،[98]اليؼاء: { ػ 

فطحىن  ًىاػىن  وألاهلاض ٌ  وال بليهم، هاحط بمً ٍو  مً ؤحس ًجز

ً  بمام مً هىان ولِؽ  ! آلان فىُف  .  . بلطعت بال ؤهلاضي   عىس اإلاهاحٍط

 وؤن ؤلاػالم، ضحاب في العِف بلى لَم ه   وؤن   اإلاؼلمحن، بمام ؤهه علًٌ  

ٌ   التي الساض مً طواهاِح    ؟  ! فيها ٌععون التي الساض بلى اإلاؼلمىن  فيها ٌؼخص

                                                           

 ولعل الصواب ما أثبتناه."، عنو هللا يرضي واليف األصل: "[ ٘]
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ؼمى لخالتا هصه في هل  الىهعُت باللىاهحن ًحىم لسب في ٌعِف مً ٌ 

ً    ؟ البلس هصه مثل في وػىىاه وحىزه ملجطز امطجس   اوافط   ٌ   هصا ؤَن  الؿ  كى

ِ  ًفله لم مً
  . الىاكع ٌعطف ولم ًً،الس 

 

ًَ  ال  ضِ و   كس تألام   ؤن ؿ
 
   غعو   بعس البائؼت الخالت هصه ذز

 عؼىطي 

انها ألضاهيها   اظماه   اػخمط وؤًو
 

ال  بلُذ اإلاؼلمحن بالز بعى ففي ،ًٍى

 فيها الىفاض اػخٌاع وؤهثر، كطهحن ومنها العمان، مً اكطه   الىفاض عؼاهط

ٌ  وحغُحر الىفط، كىاهحن وهع  بإفياضه ًامً حُل وجطبُت والللىب، العلى

 مً واحس مىكف على احمُع   ولِؼىا اإلاؼلمحن، ؤبىاء مً وعلائسه

 ِ
ً، اضالىَف  مً واحس ومىكف ًً،الس   ح   فهىان اإلاؼخعمٍط

َ
  امي

 
 ىن ًلل

لىمىن،   هصا وضزىا وكس ٍو
 
  ًخمىىن  وهم فيها، ما بيل تهرِ الت

 
 مالخذل

 آدطون وهىان ميانها، ؤلاػالم كىاهحن وبحالٌ الىفط، كىاهحن مً

 مً اؿِئ   بلىاوؤ اباًى   اوؼلخىا ؤو ،اوباًى   اظاهط   ًًالس   مً اوؼلخىا

 ببعى اإلاؼلمحن وبضهاء ألاعُاز، في واللالة ؤهفؼهم على ًًالس   ظاهط

  . والخىكلت والبؼملت اليلماث
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ًَ  وال  الخ   ًيىن  ؤن ًجىظ  ال ألاكىاف هصه ؤن ؿ
 
  ا،واحس   عليها مى

 
 وبال

عت واهذ عت ؤن والخاٌ حىُمت، غحر الـَط فط ِ  حىُمت الـَط
 
 بحن ق ج

 ِ
 
 ولصلً واليافط، اإلاىافم وبحن س،واإلاخعم   ٌ اإلاخإو   وبحن وغحره، طاإلاوٌ

 فالخ  
 
 الخ   ول على بالجملت مى

َ
  امي

 
  زفعت

 
 اللىاب، ٌعىظه ىمح   واحسة

ىلله    حىم هى بل الخىمت، ٍو
 ح   مً وؿاهسها ضؤًىا وكس  .  . مخعس 

َ
 امي

ؼعى ًخمنى مً اإلاؼلمحن   كىاهحن الػدبساٌ احاهس   َو
 
 بلىاهحن فطالى

 هى مً منهم ؤن هما ؤصخابه، ىثر  وٍ   الخحر ٌؼىز   ؤن ًحب ومً ؤلاػالم،

 ِ
 وؤلاًمان اللسق ل  ؤه عىسها ًدؼاوي  ؤن ًجىظ  فىُف ً،شل بوس 

  . السًً ومحاضبت والىفط فاقالى ِ  بإهل ؛واللالة

 

  للخىفحر ؤن اؤًو   الؿً
 

ِ   ؤكىال  ال  : وهي آلان، وهىحعها ا،ػابل   اهاى  ب

  ؤن ًجىظ 
 
حى  اإلاىفطاث مً اط  مىف ِ  ًفعل ضؤًىاه بشا مؼلم على بالىفط مً 

  : آلاجُت بالوىابٍ بال

  ًيىن  ال ؤن - ؤ
 

  وان فةشا ،حاهال
 

 ح  بِ  حاهال
 
 حتى طىَف ً   فال ًفعله ما مى

لام ًخعلم
 
  . علُه الدجت وج
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  ًيىن  ال إنب - ب
 

 هى بهما ؿطعُت مذالفت مً ًفعله ما ؤن ًطي  ؛مخإوال

ا ؤو ؤعظم إلاللخت
 
ٌ  جطن هما ؤعظم، إلافؼسة زضئ  جىفُص  الطػى

ا الخسوز بعى
 
  . شلً وهحىِ  ؤعظم، إلافؼسة زضئ

  }   : حعالى كاٌ هما ،اموٌط   ًيىن  ال ؤن  - ث
َ

َخِذِص  ال  ً  
ىن  ِمى 

 
ا
  
ً   اإلا اِفِطٍ

 
ي
 
 ال

اء    ُ ِل و 
 
وِن  ِمً ؤ ِمِىحن   ز 

 
ا
  
ً اإلا م  ل   و  ع  ف   ً   ً ِل

َٰ 
ؽ   ش  ِ ل 

 
ً   ف ِ  ِم

َ
ء   ِفي اّلل ي 

 
  ش 

َ
ن ِبال
 
 ؤ

ىا َخل 
 
م   ج ه    ِمن 

 
اة

 
ل
 
 [28عمطان: آٌ]{ج

  ؤعني- اإلاعنى هصا في وآلاًاث
 
  -طاضالاهٌ

 
  . احس   هثحرة

 بللاء   وؤما وافط، ؤهه ام   نمعح   على ىمالخ   ًيىن  الوىابٍ هصه ووفم

 ال فهصا حالهم، بحلُلت لمالعِ  زون  اغالى   وجىفحر عىاهىه، على الىالم

ٌ  حُث هللا، مً والخىف الخلىي  كلُل السًً، ضكُم بال علُه لسمً    ًلى

:   (  م  ً  
 
ٌ  ك   ا

 
  اً   ُِه ِد أِل

 
 و   افطو

 
  ِؽ  ل

 
  ام  ه

 
  اٌك

 
  [6]( لُهع   اض  ح   بال

  

                                                           

 َكفَّرَ  ِإَذا، بلفظ: )(ٓٙبيان حال إميان من قال ألخيو املسلم اي كافر، رقم )صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب: [ ٙ]
َا( ورواية: )َأَحُدُُهَا ِِبَا اَبءَ  فَ َقدْ  َأَخاهُ  الرَُّجلُ   َوِإالَّ  قَاَل، َكَما َكانَ  ِإنْ  َأَحُدُُهَا، ِِبَا اَبءَ  فَ َقدْ  َكاِفُر، ايَ : أِلَِخيوِ  قَالَ  اْمِرئ   َأميم
 (.َعَلْيوِ  رََجَعتْ 
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 ًَ   الؿ
 
 الخ   بحن جالظم   ىانه   لِؽ هؤه

 
 طِ وألام   ؛بالىفط ما شخم على مى

 بال ًجىظ  ال طجس  م  ـال في هى هما احس   اللخل جىفُص ؤَن  وشلً كخله، وؤ بلخله

 اإلاؼلم ؤلامام بال الخسوز صًىف   ال ؤعني الظاهط، اللائم اإلاؼلم للخاهم

 حلىق  ؤو واحباث مً هى اإلاطجس كخل   ولِؽ عىه، ًىىب مً ؤو العام

س مً ؤحس   ول   للخل وبال ألافطاز،  كوُت وهصه مطجس، ؤهه وظعم كخله ًٍط

 لِؼذ ألاحيام جٌبُم ؤَن  ؤعني اإلاؼلمحن، بحن فيها دالف ال بحماعُت

  ُ   تللطع
 
ُ   جطن ألَن  وشلً لإلمام، هي ماوبه  العلىباث بدىفُص جلىم تالطع

  . والاهٌطاب والفؼاز الفىض ى بلى ًازي  ( الخسوز )  الـطعُت

 ح الىلٌت بهصه الجهل وبؼبب
 
 التي الجماعاث مً ألاضن في الفؼاز سر

لطة عيجس  
 
 مً هى وكخالهم اإلاطجسًً كخل ؤَن  ىاظى   ألنهم والجهاز، السًً ه

ؼىس   وؤهه حلىكهم،   وبصلً بليهم، م 
 
 في هممذالفي زماء ىااػخحل

 دالف ؤزوى عىس ابعو   بعوهم كخل   بل ،اآهف   ؿطحىاها التي علُستهم

 اإلاطجس، على الخىم جىفُص باب مً هصا ؤَن  ظاهحن ٌعخلسوهه، فُما بُنهم

 ح   صًىف ِ  ال ؤهه والخاٌ
 
 مىابه ًىىب مً ؤو نمعح   كائم بمام   بال ةالطز   مى

ؼس   ع مؼإلت شهطها هما وهصه مؼسه، َو جم    . عليها م 
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ًَ  وكس  ؤو ما، حاهم على ىمالخ   ؤَن  اؤًو   الـباب هاالء مً هثحر ظ

 ا،ؤًو   دٌإ وهصا بالؼُف، علُه الخطوج مٌؼخلعِ  بالىفط ما ضئِؽ

  حاهم ول فلِؽ
 
  ط  ف  ه

 
 مهما علُه، الخطوج اإلاؼلمحن ًلعم ابىاح   اط  ف  ه

 الؼُاػت اجباع ٌؼخلعم علُه الخطوج بَن  بل   وألاحىاٌ، الظطوف واهذ

 ال فىما طاث،اإلاىى مً مىىط ؤي بهياض ؿإن شلً ؿإن شلً، في الـطعُت

 مىىط حسور بظالخه على ًترجب مىىط بظالت وال بمىىط، اإلاىىط بهياض ًجىظ 

 على الخاضج الطئِؽ ؤو الخاهم مىىط بهياض في ألامط فىصلً مىه، ؤعظم

  علًـم  ـال السًً
 
 بالؼُف علُه الخطوج فةَن  بىفطه الخىم فمع فط،للى

ً   الخطوج ًيىن  ؤن ٌؼخلعم  هى ما ًحسر ؤن ن زو  مىىطه بظالت بلى اماز

 ووإن اإلاؼلمحن، على وبالء   اؿط   مىه ؤعظم هى مً ًإحي وإن شلً، مً ؿط  

  بشا شلً حفعهً  
 
ؼخبُح اإلاؼلمحن، على ٌؼخإػس ؤن ؤلافالث مً ًجمى  َو

 ظالم حاهم مً فىم ،امطاض   هصا حسر وكس  .  .  . اتهمطمح   ًويهخِ  تهم،بُو  

 ؤهل مً ألافطاز بعى علُه كام للىفط معلً وافط حتى ؤو فاحط، ؤو

 هصا فيان مأضبهم، جحلُم في ففـلىا الياشبت، والغحرة الفاضغت الخماػت

 اإلاؼلمحن، مىِح  الفاػم هصا اػدباح حُث عامت، اإلاؼلمحن على بالء

مهم، وفطر   حماعتهم، ق ومعَ  حٍط
َ
 فيان عليهم، اللهط بؼُف ٍوحؼل
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ً هاالء مثل كُام  اإلاؼلمحن على الءب الجاهلحن اإلاخحمؼحن اإلاغطوٍض

  . لعلتهم وبظاحت ألمطاههم، ؿفاء ولِؽ

  البُان هىا واإلاهم
 
 والخطوج ما، حاهم بىفط الخىم بحن ابخاج   جالظم ال هؤه

 هصا جىفُص ًجىظ  ال ولىً علُه، الخطوج وحىب اعخلاز ًجب وعم علُه،

عاٌ ؤال وهي الخىُمت، الـطعُت الؼُاػت وفم بال الىاحب  مىىط ً 

  . مىه ؤعظم مىىط اإلاىىط هصا بظالت على ًترجب ال وؤن بمىىط،

 

 ًَ ٌ  ؤن الؿ انهم آلان ؤلاػالم زًاض بإن اللى ٌ  حطب زًاض وؤًو  فاحط، كى

 لألػباب وشلً ا،ؤًو   علل ؤو فله ؤو ػىت ؤو هخاب مً زلُل علُه لِؽ

  : آلاجُت

 بػالم، زاض هىان وان بشا بال حطب زاض هىان جيىن  ؤن ًجىظ  ال ؤهه - ؤ

 لىا ًصهطوا ؤن وؼىا حطب زًاض هي آلان اإلاؼلمحن بالز بإن واللائلىن 

  زًاض ؤن وشلً ؤلاػالم، زًاض ؤًً
 
 بال حطب زًاض حؼمى ال اضَف الى

 اإلاؼلمحن، وجحىظ  عليها، الخطب حعلً التي ؤلاػالم زًاض لىحىز

 وجسافع اإلاؼلمحن جحمي التي ػالمؤلا  زاض اوعسمذ بشا ؤما وجحميهم،
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ىٌلم عنهم،  زاض وحىز اؤًو   ًىعسم فةهه وحُىؿهم، جخافلهم منها ٍو

ٌ  ألن حطب، ِ  لم الطػى
 كبل ٌؼىنها وان عىسما حطب زاض مىت ٌؼم 

 ووحسث هذجيى   ؤن بعس بال الخطب علُه هللا ًفطن لم بل الهجطة،

  ؤلاػالم زاض
 

 ؤن حطب زاض الفالهُت الساض بن ًلىلىن  الصًً وعلى ،ؤوال

  ؤلاػالم زاض ًىحسوا
 

ٌ  ؤوحسها هما ؤوال  وػفً كخاٌ زون   الطػى

  . زماء

ٌ  ؤن - ب انهم آلان ؤلاػالم زًاض بإن اللى  ؤن معىاه  : حطب زًاض وؤًو

 واإلاىافلحن واللخلت الللىق مً مجمىعت بلى اإلاؼلمىن  ٌ ًخحى  

 لىاجحى   لسف بصلً، هازوا الصًً مع بالفعل حسر ما وهصا واملجطمحن،

 ٌؼطكىن  وللىق ػُاػت، وال هسف بال كخلت بلى بالفعل

غخلبىن، ئاث الفخُاث اػخسضاج اؤًو   اػخٌاعىا بل َو  مً البًر

 حسجُل ؤو والًت زون  بهً وجعوحىا هفاض، ؤنهم بذجت اإلاؼلمحن ؤهلهً

  .  !  ! علىز

  لى  : هاالء بعى لي كاٌ بل
 
 وان ولى شخم، ؤي ماٌ مً ىذجمى

 ماله، لؼطكذ الخىحُس وؤهل الؼىت ؤهلاض مً وان ولى ًللي،

 زاض في وهحً مؼلمحن، لِؼىا هاالء ول ألن ظوحخه، واغخلبذ
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 ضبع ػيانها وحعساز  ( بنها )  مسًىت في وهىا وػإلخه،  !  ! مباح ومالهم حطب،

 ملساض فاهظط  .  .  !  ! ال  : كاٌ امؼلم   اإلاسًىت هصه في حعلم وؼمت ملُىن 

 واػتركاق غحرن ماٌ ؤدص مً ًمىعً ما  : اؤًو   له وكلذ الفهم، هصا

ىً غحر ألهني  : كاٌ  ؟ وؼائه وػبي ؤًفاله، م   ؤملً ال ألوي ؤي فلٍ، م 

  . هاالء ووؼاء ؤمىاٌ بباحت مً به ؤعخلس ما جىفُص

 ٌ ًَ  ال  .  . ؤكى ٌ  ؤن ؿ انهم الُىم اإلاؼلمحن زًاض بإن اللى  حطب زًاض وؤًو

ٌ  بهصا ًلىلىن  ممً ًجعل  واللخلت، اإلاىافلحن، مً مجمىعت اللى

  . واملجطمحن

ِ  فظاعت مً بالطغم - ث ٌ  وؿط   بال حطب، زًاض آلان اإلاؼلمحن زًاض بإن اللى

ٌ  هصا ؤصخاب ؤن  الخطب زاض ؤن فاإلاعطوف ،مخىاكوىن  اؤًو   اللى

لام ال
 
  ادمط   ؿطب فمً الـطعُت، الخسوز هافي ج

 
جلس، ال مثال  ومً ً 

  ال ػطق 
 
 ال حتى وشلً الفلهاء، بحن علُه مخفم   ؤمط وهصا ًسه، لٌعج

 احس   حؼخىحب التي اإلاعاص ي مً معلُت في ًلع الصي اإلاؼلم ًلخم

 كس الجهاز في الجسًس الفهم ؤصخاب ؤن ولألػف اض،بالىف   ًلخم ال

ٌ  مىاحهتهم عىس ًخعللىن    ؟ وحغخالىن  وجصبحىن  جلخلىن  إلااشا  : باللى

س ًلىلىن   والخاٌ حسوز هصه مثل جيىن  فىُف  !  ! الخسوز هلُم ؤن هٍط
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 الخسوز، فيها جلام ال الخطب وزاض  !  ! حطب زاض في بهىا جلىلىن  ؤهخم

   بكامت ًجىظ  ال وهصلً
 وؿهىز وكان بمام بخعُحن بال ؤلاػالم في حس 

 شخم اغخُاٌ ًيىن  فىُف هفؼه، عً السفاع مً للمتهم وجمىحن

  ؟  !  ! للخسوز بكامت ما محل ػطكت ؤو ما

ًَ  وال انهم آلان اإلاؼلمحن زًاض ؤن ؿ  ؤهلها مازام بػالم زًاض هي وؤًو

 مٌالبىن  وهم عليهم، الىفط ؤهظمت بعى غلب وبن مؼلمىن،

 ألهه وكىاهِىه الىفط ؤهظمت بمعلُت ومإمىضون  فلٍ، الخم بٌاعت

 والجهاز بالؼعي مإمىضون  وهم الخالم، معلُت في ملخلىق  ًاعت ال

ٌ  ؿطحىاها التي الجهاز معاوي بيل  هللا ؿطع جٌبُم بلى للىكى

  وحعالى ػبحاهه
 

 ػعيهم في الـطعُت الؼُاػت واجباع ،وامال

م السًً هى هصا وحهازهم،   . اإلاؼخلُم واللطاي اللٍى

 

ٌ  وؤما   ًخمحز ؤن زون  كخاٌ ًجىظ  بإهه اللى
 
 كفىف مً اإلاؼلمحن كف

ٌ  حطام فهى الىفاض،  وهصه علل، ؤو زًً ؤو فله على ًيبني ال ؤعمى وكى

ٌ  وؤحازًث اللطآن، آًاث ر  الطػى   واإلاؼلمحن الصخابت وجاٍض
 
 هول
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 بلى ؤلاػالم ؤهل واهحُاظ اللفىف، زجمح   بعس بال كخاٌ ال ؤهه ؿاهس

 ًإمط فلم وحِـهم، كىازهم بلى الىفط ؤهل واهحُاظ وعلمهم، بمامهم

ٌ  حعالى هللا  كاعسجه له وواهذ حِـه، زجمح   ؤن بعس بال باللخاٌ  الطػى

 لىاءها، ضافعت وحسها وجبرظ جذطج التي اإلاؼخللت وحماعخه اإلاسًىت، في

  ؤلاػالمي، الجهاز هى هصا  .  . ؤوكافها معطوفت ؤهسافها، معلىت
 
 كف

 وؤما كائم، موبما ظاهطة، وحماعت ،مطفىعت وضاًت معلىم هسف له ممحز

 فجإة الىاغ على جذطج التي الجخىض  في املخخبئت تالؼطٍ   املجمىعاث

 ولِؽ بػالم، زعاة فلِؼىا هسي غحر على وجوطب وجلخل فخغسض

ر ول في مثاٌ وال ؿبه هصا لفعلهم لخسي مً جاٍض   .  . ؤلاػالم ؤهل مً به ً 

ٌ  بإن الاػخسالٌ وؤما  غاضون موه اإلالٌلم بني مً اؤكىام   غعا  الطػى

ٌ  فاحإهم للس ؛فىعم ٌ  بإن بلغتهم الىصاضة ولىً ، الطػى   الطػى

ٌ  ودطج بليهم، كازم  وله ت،وؤم   حماعت وكاحب علم، شو وهى  الطػى

 ؤمط وكس واضخت، وؤهساف معطوف، وحِف آلافاق، في ؤبلغها كس ضػالت

 ؤلاػالم بلى ىاسع  ً   حتى كىم ًحاضب ال ؤن  
 

ت، ؤبىا فةن ،ؤوال  فةن فالجٍع

ٌ  تى  ػ   فهصه ،  [7] فالخطب ؤبىا  ،الطاؿسًً دلفائه تى  وػ    هللا ضػى

ِ  ؤهل مً به ًلخسي مً تى  وػ  
  . والسًً الخم 

                                                           

 . (ٖٔٚٔري اإلمام األمراء على البعوث، حديث رقم )اإلمارة، ابب أتم ابكت ،مسلم صحيح [ٚ]
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ٌ  ؤَن  وؤما  ؤلامام فةن فىعم، الىفاض مً اؤفطاز   ٌغخاٌ مً ؤضػل كس الطػى

 ًىً لم بشا اإلاؼلمحن ًاشي مً ٌغخاٌ مً طػلً   ؤن له الظاهط اإلاؼلم

 ٌؼخفحل وال بمىجه الـط   ًمىث ،ؿط   ضؤغ هى ووان له، ٌغوب مً

ٌ  فعل هما بلخله،  واحس، ضحل ألهه ، [8]ألاؿطف بً هعب مع  الطػى

 ؤمت وال وضاءه حِف وال حؼس، بال له لِؽ ،الـط   ضئوغ مً ضؤغ

 ًجمع وان الصي ػفُان بً عبسهللا مع الخاٌ وهصلً له، حغوب

 ٌ  ؤو كبُلت ؤو ؿطف كاحب ولِؽ وؤدالًهم، الىاغ ؤوباؾ  للطػى

ٌ  فإضػل حماعت،  ق فخفطَ  ؤهِؽ، بً عبسهللا وهى ًلخله مً  الطػى

 وهصلً  .  .  ؤهِؽ بً عبسهللا كخله ؤن بعس وألادالي ألاوباؾ هاالء ول

 ألهه ، [9]بذُبر اليهىزي الخلُم ؤبي بً ػالم كخل مً  الىبي ؤضػل

خل بشا الـط ضئوغ مً ضؤغ
 
 وكس هحرانهم، ودمسث حماعخه ؿط   اهخهى ك

  بمام عً به ألامط   كسض بشا ؤلاػالم في حائع فاالغخُاٌ  .  . وان
 
 توؤم   ًممى

 ؤوص ى هُف جطي  ؤال  .  . مىه ؤهبر هطض  بلى ًازي ال الاغخُاٌ ووان كائمت،

 ٌ  في الىفاض بذبر لُإحي ؤضػله عىسما  الُمان بً حصًفت  هللا ضػى

ٌ  له كاٌ ىسق،الخ ب  )  :  الطػى ه 
 
اش

 
ل   ف

 
د از 

 
ِم  ِفي ف ى 

 
ل
 
ط   ال

 
ظ

 
اه
 
ا ف  م 

                                                           

(، ومسلم، كتاب اجلهاد، ابب ٖٚٓٗ( برقم)ٜٓ/٘البخاري، كتاب املغازي، ابب قتل كعب بن األشرف، ) [ٛ]
 ٔٓٛٔ( برقم )ٖ٘ٗٔ/ٖبن األشرف طاغوت اليهود، ) قتل كعب

 (.ٖٛٓٗ(، برقم )ٜٔ/٘، )احلقيق أيب  نِ ب هللاِ  دعب ع رافيبل أتابب قاملغازي،  كتاب  رواه البخاري،[ ٜ]
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،
ىن 

 
ل ع  ف   ً  

 
ال ًَ  و 

 
ِسز ح 

 
ا ج ئ   ِ

 
َتى ؿ ا ح  ى   ِ ِج

 
إ
 
ح ؤجاهم حصًفت ؤن هُف ، [10] (ج  والٍط

 بوي كائسهم وان وكس ػفُان ؤبى لهم كاٌ وكس ًلفهم، والظالم جوطبهم،

  : حصًفت وكاٌ  .  . ضهبها ؤن بعس بال وزاكها ًفً ولم هاكخه ضهب زم  .  . مطجحل

 هالم جصهطث ولىني بؼهم، ؤكخله ؤن وؤضزث ش يء وبِىه بُني ًىً لم

 ٌ حسر ال )  :  هللا ضػى
 
 كخل لى ؤضؤًذ  .  . فإمؼىذ ،( جإجُني حتى اؿِئ   ج

 ؤمط امذالف   الىكذ، شلً في حطب بً ػفُان ؤبا الُمان بً حصًفت

 ٌ ًَ  ال  !  ؟ الىدُجت ػخيىن  ماشا  !  ؟  هللا ضػى  واهذ ما الغعوة هصه ؤن ؿ

 اإلاؼلمحن واهخفاء مىت، بلى الىفاض ضحىع وهى الىحى، شلً على لخيخهي

خل لى اللطؿُحن الىفاض بَن  بل عنهم، هللا بلخاٌ
 
 ؤن لهم وان ما ضئِؼهم ك

مىثىن  ػحرحعىن  واهىا بل ا،فطاض   هىصا ًطحعىا لاجلىن  ٍو  و مهما ٍو
 
 فهمل

  . اإلاؼلمحن على البالء ول هصا في ووان ؤمط، مً شلً

 اؤًو   لالغخُاٌ بل ٌغخاٌ، ألن اكالخ   شخم ول لِؽ هؤه :هىا والـاهس

 اإلاؼلم ؤلامام بكسام كبل والبَس  الـطعُت، وكىاعسه ؤكىله ؤلاػالم في

 ؤلاػالم، في الاغخُاٌ ؿإن هى هصا  .  . واإلافاػس اإلالالر ضًلس   ؤن علُه

 جذخمط ألاغطاض، الـباب مً ؤفطاز ًفعله ما مع شلً ًدىاػب فىُف

                                                           

 (.ٖٛ٘/ ٖٛ) الرسالة طبعة: انظر املسند؛ ُُمقِّق وصحَّحو ،(ٖٖٖٕٗ) مسنده يف أمحد اإلمام أخَرجو[ٓٔ]
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 هصا ًيىن  وكس  .  . وهصا هصا فعل ؤهه ؤو هلل اعسو   افاله   ؤَن  ام   فىطة عىسهم

س ممً ؤو احطة،الف ألاهظمت مذابطاث مً بسفع  إلًلاع اؿط   باإلاؼلمحن ًٍط

ىسفعىن  بصلً، فُغطيهم بُنهم، الفتن  كخل في ىاًىجخ وكس لُغخالىا، ٍو

مهم، ٌم، ٌعم   بعسه الـَط  ولىً غٍط  الساهُت فخيىن  ًفـلىن  وكس ٍو

لاٌ فىُف  .  . ؤعظم  في ؤهه والخاٌ حهاز، هصا مثل بن هصه والخاٌ ً 

   واػدبساٌ وبفؼاز غسض معظمه
   ؤدف لـط 

  . ؤعظم بـط 

 

ٌ  وؤما ِ   فلس بةًالق، وافطة هصه حيىماجىا بإن اللى  وؤما ا،آهف   حىمه ىاب

 ٌ  فهصا ،اؿطع   ًجىظ  ال اليافطة الخيىماث في الىالًاث جىلي بإن اللى

 غحر على والؼىت الىخاب بل ػىت، وال هخاب مً علُه زلُل ال اؤًو  

م هبي وهى  ًىػف جىلى فلس شلً،  في ألاضن دعائً على اللُام ،هٍط

 في وان وبن وهى آلان، اإلاالُت وظاضة إلاىلب مـابه مىلب وهى ،ملط

  بال ػبلىا، مً ؿطع
 
 الىبي ههي حاء وعم ًذالفه، ما ؿطعىا في ًإث لم هؤه

 (ا اإلاؼلم ًيىن  ؤن  ُ اِب ا ؤو ح   ُ ًِ ط 
 
 ًخعسي فال ، [11](الجىض  ؤئمت عىس ؿ

ُ   اإلاؼلم ًيىن  ؤن حطمً   ؤهه وهى بسلُل، بال هصا  مً اإلايىغ جمعً احاب
                                                           

 ( ٖٖٔ/ٗيف مسنده، ) أمحدرواه  [ٔٔ]
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ُ   ًيىن  ؤن وهصلً ا،ظلم   للخاهم الىاغ  لُإدص الىاغ ًوطب اؿًط

 ًيىن  ال والًت في وؤما الخالم، معلُت في ملخلىق  ًاعت ال ألهه ؤمىالهم،

ُ   فيها اإلاؼلم  امسافع   ؤو ا،ظاضع   ؤو اكاوع   ؤو ا،معلم   ًيىن  وإن هلل، اعاك

 ش يء ال فهصا ،الخم ووظائف والًاث مً شلً هحى ؤو بالخم، ؤمخه عً

 ظاإلا امؼلم   وان بشا فىُف ا،وافط   الخاهم وان ولى هللا، ؿاء بن فُه
 
 اـ

ًَ  ال والٌاعت، اإلاعلُت بحن احامع   لىفؼه،  التي الىالًاث جىلي ؤن ؿ

 ألاضن في ؤلافؼاز عً هللا ؤعساء وجذجب بهم، وجطفم اإلاؼلمحن حعحن

 وال ًفؼسون  لصًًا الؼىء وبٌاهت والفؼاز، الـط ألهل جطهها مً ؤولى

 بخىلي الىاغ ؤولى هم املخللىن  فاإلاؼلمىن  وبالجملت  .  . ًللخىن 

  الىالًاث
 
ِ  ؤهل وبظاحت اإلاىاكب، سوجلل  ؿاون وحؼُحر والفؼم، الـط 

بخعسون  اإلاؼلمىن  ًجزوي حُث العىؽ، ولِؽ الخحر، بلى اإلاؼلمحن  ٍو

 فةن ؤعسائهم، بُس اإلاؼلمحن ؿاون جاضهحن لغحرهم، املجاٌ مفسخحن

 ما والًت في وان بشا للمؼلم ًجىظ  ال وعم  .  . والـط الفؼاز ؤعظم مً هصا

  ًيىن  ؤن ما مىلب ؤو
 
  للـط، امىفص

 
 له جيىن  وؤن البس بل به، عامال

  هللا بإمط ائخماضه ًيىن  وؤن والبس وعمله، شخلِخه
 

 عمله ًيىن  وؤن ،ؤوال

  . معلِخه في ولِؽ هللا ًاعت في
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 عمله ؤن مازام وافط عىس ولى ٌعمل ؤن مؼلملل ًجىظ  ؤهه والخالكت

ت عمله في وان بشا فىُف الخحر، ؤعماٌ مً وهى مباح،  لـإن جلٍى

 حلىن  عً والفؼاز الـط ألهل وببعاز إلاجزلتهم، وضفع   اإلاؼلمحن،

  اإلاؼلمحن،
 
  . وؤمىالهم بإعطاههم موالخحى

 ٌ  بهما ؤلاػالمُت الىالًاث وحمُع "   : هللا ضحمه جُمُت ابً ؤلامام ًلى

 الخطب والًت شلً في ػىاء اإلاىىط، عً والىهي باإلاعطوف ألامط مللىزها

ت، والًت مثل واللغطي، الؼلٌىت، هُابت مثل الىبري،  ووالًت الـًط

ً والًت وهي اإلااٌ، والًت ؤو الخىم،  لىً  .  . الخؼبت ووالًت اإلاالُت، السواٍو

 اللسق، مىه واإلاٌلىب ًاإلااجم الـاهس بمجزلت ًيىن  مً اإلاخىلحن مً

 ؤن وظُفخه الصي السًىان كاحب ومثل الخاهم، عىس الـهىز مثل

 بدباض وظُفخه الصي والعٍطف والىلُب واإلالطوف، اإلاؼخذطج ًىخب

 مىه واإلاٌلىب اإلاٌاع ألامحن بمجزلت ًيىن  مً ومنهم باألحىاٌ، ألامط شي

 باض،ألاد ول في وباللسق واملخدؼب، والخىم ألامحر مثل العسٌ،

 وهما ألاحىاٌ، حمُع جللر وألاعماٌ، ألاكىاٌ مً ؤلاوـاء في والعسٌ

ىان َمذ   }   : حعالى هللا كاٌ هما كٍط
 
ج ذ   و  ِلم 

 
ً   و ِ

ب  ا ض 
 
ك  ِكس 

 
 

ال س  ع  ً   ..)   : الظلمت شهط إلاا  الىبي وكاٌ ، [ 115 : ألاوعام ] { و  م 
 
ل   ف

 
د  ز 

، ِهم  ي 
 
ل م   ع  ه 

 
َسك ل 

 
، ف ِصِبِهم 

 
م   ِبى ه  ان  ع 

 
ؤ ى و 

 
ل ، ع  ِمِهم 

 
ل
 
ؽ   ظ  ِ ل 

 
ي، ف ِ

ذ   ِمن  ؼ 
 
ل  و 
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، ه  ؽ   ِمى   ِ ل  اِضز   و  يَ  ِبى 
 
ل ، ع  ن  ى  خ 

 
ً   ال م  م   و 

 
م   ل ه 

 
ك ِ
س  ل   ً ، ِصِبِهم 

 
م   ِبى

 
ل م   و  ه  ِعن   ٌ 

ى
 
ل ، ع  ِمِهم 

 
ل
 
ى   ظ ه 

 
ي ف ِ

ا ِمن 
 
ه
 
ؤ ، و  ه  ى   ِمى  ه  اِضز   و  يَ  و 

 
ل ن   ع  ى  خ 

 
 وفي ،  [12]( ال

م   )  : كاٌ ؤهه الىبي عً الصخُححن
 
ى  ُ ل  ِق؛ ع  س  ِ

ِةَن  ِبالل 
 
ق   ف س  ِ

ِسي الل  ه  ى ي 
 
 ِبل

، ِ
ِبر 
 
ِبَن  ال ِبَر  و 

 
ِسي ال ه  ى ي 

 
َىِت، ِبل ج 

 
ا ال م  ٌ   و  ا ع  ل   ً  ، الَطح  ق  س  ل  َطي  ً  ح  خ   ٍ  و 

؛ ق  س  ِ
َتى الل  ب   ح  خ 

 
ى س   ً  ِ  ِعى 

َ
ا، اّلل ِسًل  م   ك 

 
اه ًَ ِب ؛ و  ِصب 

 
ى
 
ال ِةَن  و 

 
ِصب   ف

 
ى
 
 ال

ِسي ه  ى ي 
 
ىِض، ِبل ج  ف 

 
ِبَن  ال ىض   و  ج  ف 

 
ِسي ال ه  ى ي 

 
ا الَىاضِ  ِبل م  ٌ   و  ا ع  ل   ً  ، الَطح  ِصب 

 
ى  ً 

َطي  ح  خ   ٍ ؛ و  ِصب 
 
ى
 
َتى ال ب   ح  خ 

 
ى س   ً  ِ  ِعى 

َ
ا اّلل اب 

َ
ص
 
 ػبحاهه كاٌ ولهصا ، [13]( ه

ل   }   : وحعالى م   ه 
 
ى ئ  ِ

ب 
 
ه
 
ىَٰ  ؤ

 
ل ً ع  ٌ   م  َز

 
ج
 
حن   ج ًِ ا

 ُ ٌ  *الـَ َز
 
ج
 
ىَٰ  ج

 
ل ِ  ع 

ل 
 
ان   و

َ
ف
 
 ؤ

ِزُم  
 
ا}  : وكاٌ ، [ 222-221 : الـعطاء] {ؤ ع  ف  ؼ 

 
ي
 
ِت  ل  ُ ت  *ِبالَىاِك  ُ اِك

 
ت   ه

اِشب 
 
 و

ت  
 
ئ ًِ ا

 
 بإهل ٌؼخعحن ؤن ؤمط ولي ول على ًجب فلهصا ، [ 16-15 : العلم ] {د

 فُه وان وبن فاألمثل، باألمثل اػخعان شلً حعصض وبشا والعسٌ، اللسق

س هللا فةن وظلم، هصب  دالف ال وبإكىام الفاحط، بالطحل السًً هصا ًٍا

 بً عمط ؤو  الىبي كاٌ وكس اإلالسوض، فعل هى بهما والىاحب لهم،

  ً  م  )   :  الخٌاب
 
 ك
 
 ح  ض   سل

 
 ع   ال

 
 مً العلابت جلً في سًج وهى علابت، ىل

                                                           

 حديث وىو" عجرة بن كعب" عن" ٓٙٔ/ ٚ" سننو يف والنسائي ،"ٜ٘/ ٕ" مسنده يف أمحد اإلمام أخرجو [ٕٔ]
 .حسن

 ينهى وما الصادقني مع وكونوا هللا اتقوا آمنوا الذين أيها اي تعاىل هللا قول ابب ،األدب كتابأخرجو البخاري،  [ ٖٔ]
، رقم وفضلو الصدق وحسن الكذب قبح ابب، واآلداب والصلة الرب كتاب، ومسلم يف  (5743، )الكذب عن

(ٕٙٓٚ.) 
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 ، [14] ( اإلاامىحن ودان ضػىله ودان هللا دان فلس ،مىه ؤضض ى هى

 وامل، ًىحس ال ؤهه والغالب اإلاىحىز، مً ألاضض ى هى بهما فالىاحب

ً، دحر فُفعل سفع الخحًر ً، ؿط ٍو  الخٌاب بً عمط وان ولهصا الـٍط

 ٌ س بلًُ ؤؿيى "   : ًلى
 
  الىبي وان وكس ، " الخلي وعجع الفاحط حل

 وهالهما املجىغ، على والىلاضي  الطوم باهخلاض ًفطحىن  وؤصخابه

ٌ  ؤلاػالم، بلى ؤكطب اللىفحن ؤحس ألن وافط،  ػىضة شلً في هللا وؤهع

 ًىػف وهصلً مـهىضة والللت وفاضغ الطوم اكخخلذ إلاا الطوم

 مً وفعل مـطوىن، وكىمه وهى ملط لفطعىن  اهائب   وان ؛ًماللس  

  ما والخحر العسٌ
 
  " ؤلاميان بحؼب ؤلاًمان بلى وزعاهم علُه، سضك

  [15] . هـ . ا

 -هللا ضحمه- جُمُت ابً لإلمام الخؼبت هخاب مً لىاهػ   فُما والـاهس

ىهى باإلاعطوف ًإمط ؤن علُه اإلاؼلم ؤَن   اػخٌاعخه بحؼب اإلاىىط عً ٍو

 وان وكس  ،ألامط بهصا ًلىم ؤن داللها مً ٌؼخٌُع التي الىالًاث وجىلُه

 وفعل ،مـطوىن  وكىمه وهى ؛ملط لفطعىن  اهائب   اللسًم ًىػف

 بحؼب اإلاىىط عً وههى باإلاعطوف وؤمط علُه كسض ما الخحر مً ًىػف
                                                           

 يف والعقيلي ،(ٕٖ٘/ ٕ" )الضعفاء يف الكامل" يف عدي وابن ،(ٖٕٓٚ" )املستدرك" يف احلاكم رواه [ٗٔ]
 .-عنهما هللا رضي- عباس ابن حديث من ،(ٕٚٗ/ ٔ" )الضعفاء"
 (.ٕٔ-ٔٔالبن تيمية، ) يف اإلسالم أو وظيفة احلكومة،احلسبة  [٘ٔ]
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ًَ  وال اػخٌاعخه،  داللها مً اإلاؼلم ٌؼخٌُع هثحرة والًاث هىان ؤن ؿ

 ح   ظالٌ في وان وبن اإلاىىط، عً والىهي باإلاعطوف ألامط
 
 ؤو حائط، مى

 وغحر والـاون، والسعىة، وألاوكاف والخعلُم، التربُت وىظاضة وافط،

 عً ونهُه باإلاىىط ألمطه اػبب   ما والًت في ؼلماإلا وان بشا بال اللهم  .  . شلً

 مط  ح  وٍ   البلاء، له ًجىظ  ال حُيئص فةهه هللا، ػبُل عً هوكس   اإلاعطوف

  . العمل علُه

 

ٌ  وؤما  ال اإلاىىط عً والىهي باإلاعطوف وألامط الؼلمُت، السعىة بإن اللى

  ٌغني
 

ٌ  فهى ؤلاػالم، في فخُال  فلس اللىاب، عً بعُس احس   داًئ كى

ٌ  حعل ٌ  الجهاز زضحاث ؤعلى  الطػى  ػلٌان عىس حم ولمت كى

ٌ  حُث حائط،   )   :  ًلى
 
 ؤ
 
  اِز ه  الِج  ل  و  ف

 
  ح   تم  لِ و

 ػ   س  ى  عِ  م 
 
 ل

 
 ، [16]( ائطح   ان  ٌ

ٌ  الجهاز، ؤفول هي حائط ػلٌان عىس الخم ولمت جيىن  فىُف لى  ٍو

  ٌغني ال اإلاىىط عً والىهي باإلاعطوف ألامط بن كائل
 

 ألامط بل ،فخُال

 مً الصي هى بل ألاكُل، السًً ؤكل هى اإلاىىط عً والىهي باإلاعطوف

 كاٌ هما للىاغ، ؤدطحذ ؤمت دحر اإلاؼلمحن وحعالى جباضن هللا حعل ؤحله
                                                           

 (.ٖٗٔٔٔ( رقم )ٕٕٛ/ٚٔرواه أمحد يف مسنده، )[ ٙٔ]
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م   }   : حعالى ىخ 
 
ر   ه ح 

 
َمت   د

 
ذ   ؤ ِطح 

 
د

 
ون   ِللَىاِغ  ؤ ط  م 

 
إ
 
وِف  ج ط  ع 

  
  ِباإلا

ن  ى  ه  ن 
 
ج ًِ  و 

 ع 

طِ 
 
ىى

  
  اإلا

ىن  ِمى 
 
ا
 
ج ِ  و 

َ
لاٌ فىُف ،[110عمطان: ]آٌ { ِباّلل  السعىة بن ً 

ٌ  هصا كالىا الصًً ؤن والؿً  !  ! ججسي ال الؼلمُت  ٌعطفىا لم اللى

 وهي اإلاىىط، عً الىهيو  باإلاعطوف ألامط هللا ؿطع ؤحلها مً التي الغاًاث

  }   : حعالى كاٌ هما العلم، ألهل هللا لهاحم   التي ألاماهة أداء
 
ِبش   و 

 
ص
 
د
 
   ؤ

َ
 اّلل

اق  
 
ً   ِمُث ِصً

َ
ىا ال

 
وج
 
اب   ؤ ِىخ 

 
َىه   ال ى  ِ

 ِ ب  خ 
 
  ِللَىاِغ  ل

 
ال ه   و 

 
ىه م  خ 

 
ى
 
 [187عمطان: آٌ] {ج

ً   ِبَن  }   : حعالى وكاٌ ِصً
َ
  ال

ىن  م  خ 
 
ى ا ً  ا م  ى 

 
ل هع 

 
ً   ؤ اِث  ِم ى  ِ

 ِ ب 
 
يَٰ  ال س  ه 

 
ال ِس  ِمً و  ع  ا ب   م 

َىاه   َِ اِب  ِفي ِللَىاِغ  ب  ِىخ 
 
ً   ال ِئ

َٰ 
ول
 
م   ؤ ه  ن  ع 

 
ل  ً   

َ
م   اّلل ه  ن  ع 

 
ل  ٍ  و 

 
ىن  ِعى 

َ
 .[159البلطة:] { الال

م هي والسعىة هساًخه، هللا هخب مً هساًت هي الثاهُت والغاًت  بلى الٌٍط

  . شلً

ً عصض ًىلٌع حتى هلل الدجت بكامت هي والثالثة  اللُامت ًىم اليافٍط

  . ضبهم ؤمام

 ؤفطازه وجطبُت اإلاؼلم، املجخمع بكامت هي السعىة غاًاث مً والزابعة

  . ؤلاػالم على
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 الىاغ حعترن التي الـبهاث وزفع هللا، زًً عً الصب هي والخامسة

 ٌ  بالسعىة بال جخإحى ال عظُمت ؤهساف هصه وول وبِىه، بُنهم وجحى

 والىهي باإلاعطوف وألامط الـبهاث على والطز   والخعلُم الؼلمي والجهاز

  . اإلاىىط عً

 ؤهه بال وؤفولها، ؤلاػالم ؤعماٌ دحر مً هفؼه في هؤهَ  فمع اللخاٌ، اوؤَم 

 
 
 الظاإلاىن  ًوعها التي للؼسوز اوجحٌُم   السًً، حىظة عً ازفاع   طعؿ

ً، لـىهت اوهؼط   اإلاىىط، عً لىهيوا باإلاعطوف ألامط وحه في  وهى اليافٍط

لغي ؤن ًجىظ  ال فةهه ومجزلخه ؤهمُخه مع
 
 الخم، وبُان اليلمت، حهاز به ه

عت هصه مً مياهه في وهصا مياهه، في هصا ًيىن  ؤن ًجب بل  الـَط

لغي ؤن وؤما اإلاٌهطة،
 
 وهجعل فلٍ، للخطب بال الـباب ههىح   وال هصا، ه

 اللخل ؤػالُب بال ًخعلمىن  وال مظلمت طفغ في وجطبُتهم حعلُمهم

 بهم هذطج زم حم، ولمت منهم اغالى   ٌؼمع وال والخسمحر، والاغخُاٌ،

ذطبىن  ًلخلىن  الىاغ على اضؤػ   فؼسون  ٍو  مً الىاغ ٌعلم ؤن زون  وٍ 

سون  وماشا  ؟ هاالء  باًلال ؤهبر مً هصا فةن  ؟ ًسعىن  ش يء ؤي وبلى  ؟ ًٍط

  هخبىا وكس الـط، وؤعظم
 

  فلال
 

ٌ  هصه مً وامال  السعىة ؤزط عً الفلى

دُت الؼاحت )  :بعىىان الؼلمُت  بن بلُه فاضحع ، ( والعىف والخٌطف اليٍى

  . ؿئذ
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ٌ  وؤما  عسا الٌىائف وحمُع بل ألادطي، واإلالل الىلاضي  حمُع بإن اللى

جب ؤمان، ؤو لهم عهس ال ؛منهم الؼىت ؤهل  هصا فةن وكخالهم، كخلهم ٍو

ِ  ؤعظم مً اؤًو   ًَ  وال  .  . والفؼاز الـط   في لِؼىا الُىم اإلاؼلمحن ؤن ؿ

 علىضهم في اإلاؼلمىن  لهًب   ما بخٌبُم لهم ٌؼمح ػُاس ي   وهع

ت وؤدص داق، بعي  وةلعامهم الصمت، ؤهل على العاهطة  وعسم منهم، الجٍع

 الخ،  .  . حسًسة هىائؽ بىاء ؤو وكلبانهم، ؿطههم بظهاض مً جمىُنهم

 ًَ ُ   كس ؤهه اؤًو   والؿ يؼب ًىائف يذب
 
 اؿط   ؤؿس   لعلها ؤلاػالم بلى ج

 
 
 الخطب ٌعلىىا لم بن هاالء وؤَن  ألادطي  الٌىائف ػائط مً وؤشي اوفخي

 فهم كىة مً ؤوجىا ما بيل اػط   فيها ػائطون فةنهم عالهُت، ناإلاؼلمح على

ً، الىفطة مً هللا ألعساء ممالئىن   في هصا لهم، مىالىن  واإلاؼخعمٍط

ىه ألهل ومحبخه والئه مً اؤًو   منهم ًيىن  ؤهه بال ؤحىالهم، غالب  ًو

 عً وكاٌ بالخم، وـهس ؤن وحعالى ػبحاهه هللا ؤمطها وكس اإلاؼلمحن، مً

ىا}  :  دمحم الىبي على الىحي هعوٌ وكذ في لاضي الىَ  ؼ   ِ اء   ل  ى  ً   ػ  ِ
ِل  م  ه 

 
 ؤ

اِب  ِىخ 
 
  ال

 
َمت

 
  ؤ

 
ت اِئم 

 
ًَ  ،[114عمطان: آٌ] { ك  مً هىصا الخطب بعالن ؤَن  والؿ

ُ   الجماعاث ِ  على تؤلاػالم
ُ  الؼ   وغحر ؤلاػالمُت، غحر فالٌىائِ  ول   ت،ي

 نًحط ِ  ؤن غاًخه ألن علل، وال زًً هلط  ً   ال حاهل ؤحمم ملع   هى بهما
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ىً الصخُح، الخسًً ؤهل على اللائمت الخيىماث م   ؤلاػالم ألعساء ٍو

سعى ؤن البلحرة وبهما آلان، جمىنهم مً ؤهثر ؤلاػالم زًاض مً  بلى ً 

ٌ  وؤن الصخُحت، السعىة ؤلاػالم حاو   في ألامىض  جىهع ؤن ؤلاميان كسض ً 

 حُىؿهم في ًيىن  وال ؤعسائهم، اإلاؼلمحن ؤمىض  ًدؼلم فال هلابها،

تهم   ومً ؤعسائها، مع كلبه ومً ألامت، هصه لغحر والئه مً وؿًط
 
 ًٍدؼل

 ؤن اإلاؼلم الـباب على والىاحب  .  . ًائفُخه ؤو هفطه مً بسافع   عليها

 مىاهعها في ألامىض  ًوع هُف ٌعطف وؤن ألامىض، هصه ول ًلسض

  . الصخُحت

ًَ  وال عخه دالٌ مً ؤلاػالم ؤن ؿ  اإلاؼلمحن غحر ًٌاضز لم طةاإلاٌه   ؿَط

 ،وألاشي العساوة عً جذلىا وإلاا م،حطبهو  لعساوتهم حاضبهم بل لىفطهم،

م مىطمحن مععظًٍ ؤلاػالم بالز في عاؿىا اإلاؼلمحن غحر فةن  الخىٍط

 في ؤلاػالمُت السعىة جىاحه ما ؤدٌط مً هي اإلاؼإلت وهصه بهم، الالئم

 اإلالالر جملُه بما اإلاؼلم الـباب ٌعالجها لم وبن الخاهط، الىكذ

ح فةن الخعلب،و  والجهل ي الهى  عً ابعُس   الـطعُت  ػخعلف الٍط

 ؤمت على وبالء فخىت ؤعظم هي الٌىائف هصه وػخيىن  ؤلاػالم، ببىاء

  . ؤلاػالم
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ٌ  وؤما  والاػخيباي والؼىت الىخاب فهم على كازض ؤحس ول   بإن اللى

لت اإلاـاول هصه وداكت ألامت، مـاول وحل منهما،  جحخاج التي العٍى

ت ؤضهُت بلى  الُىم، العالم بإحىاٌ ومعطفت هائل، اًالع وػعت فىٍط

ٌ  وػُاػاث  والخسادل بالدـع   هصا بعس داكت  .  . والخيىماث السو

 ؤكبح كس العالم ألن اهظط   دطي،ألا  في ًحسر بما زولت ول واهخمام

ت  بما بإدطي  ؤو بلىضة جطجبٍ زولت ول حُاة وؤكبحذ الىاحسة، واللٍط

ٌ الس في   اإلاؼلمحن فبتروٌ ألادطي، و
 

 العالم ؿٌط مً ؤهثر ٌعِف مثال

 بهصه حُاجه جطجبٍ مً ول بالوطوضة يهم   بالزها في ًحسر وما علُه،

ت، اإلاازة   .  . وهىصا الخٍُى

  هصا دالٌ وفي
 
 لِؽ عمله اإلاؼلمحن على ًجب ما معطفت ًلبح ـابًالد

ُ   اؤمط    للمبخسئحن، جخإحى ال هثحرة وزضاػاث عظُم فله بلى ًحخاج بل ،اى  ه

  . العالم هصا في ًسوض  عما للمىععلحن وال

 ؿبهها ؤو ؤلاحاًت  : منها هثحرة، فلهائها نهازو   التي الاحتهاز وؿطوي ،هصا

ٌ  الفلهاء، فله تومعطف والؼىت، بالىخاب  اللغت، وكىاعس الفله، وؤكى

عس   وحل، عع هلل وجلىي  ػلُم، وفهم ضاؿس، علل شا ًيىن  وؤن
 عً وب 
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 فىُف  .  . الىاغ بإحىاٌ ومعطفت واإلافاػس، باإلالالر ومعطفت الهىي،

ط الاحتهاز ٌؼخٌُع ؤحس ول بن شلً بعس لاًٌ   للر ما وجلٍط   ؟ألامت هصه ً 

 الاحتهاز في الجسًس الفله ؤهل هخبه مما هكطؤج ما معظم بن لألػف

 هثحر وان بل ؤعماضهم، مً الثالزحن ًخعسوا لم ؤهاغ هخاباث مً واهذ

  ًدخلمصوا لم هاالء مً ثحروه بل بىثحر، شلً زون  منهم
 
 اصخُح   اجخلمص

 بًاض في وحىزه ٌعسو ًىس لم منهم اهثحر   بن بل فلهاء ؤو علماء، على

 عً البعس ول   ابعُس   شلً كبل ووان خحن،ػي ؤو تػى الصخُح ؤلاػالم

 ؤدالكهم عً هصلً بىفؼه ابعُس   بل ىالهم،وؤح اإلاؼلمحن مـاول

 الصخُح الفهم احمُع   ألامت علماء هللا ًحطم ؤن ٌعلل فهل وكفاتهم،

متَن  الجهاز، إلاعاوي  ومبلغهم ؿإنهم هصا الـباب مً ؤفطاز على بصلً ٍو

  . العلم مً

ٌ  زاهُت ومطة  ما الاحتهاز ؤعظم وبن وهىابٌه، ؤكىله لالحتهاز نب  : هلى

 والاحخماعُت، والاكخلازًت الؼُاػُت اإلاؼلمحن ؿاون في مىه ًيىن 

حخاج رة،مخغح   مخجسزة ؤمىض  فهصه  الم  م   ًيىن  ؤن فيها واملجتهس اإلافتي ٍو

 زابخت فةنها اللطباث، ونا وؿ العبازاث كواًا عىؽ وهصا تها،بمـىال

ٌ   .  . جخغحر ال  عً اهلىك   حمع اكغحر   اؿاب   ؤن هُف ضؤًذ ألهني هصا ؤكى
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 ما رضج   زم العلماء ؤكىاٌ وجدبع الطوىع، بعس اللالة في الُس وهع هُفُت

ًَ  ضآه،   ألهني مجتهس ؤها  : لي وكاٌ مجتهس، ؤهه شلً بعس وظ
 
 على لعذاً

ُ   عىسما هصا ووان اإلاؼإلت، هصه في العلماء ؤكىاٌ  معنى ما له يذب

البخه تهس،املج  هصه فصهط ضؤي، له ووان ،فيها احتهس التي باإلاؼائل ًو

 بل اللالة، في الىحُسة لِؼذ اإلاؼإلت هصه ؤن له فصهطث ،اإلاؼإلت

 باللىم فىُف مؼإلت، آالف عـطة مً ؤهثر وحسها اللالة في هىان

 ؿاون مً شلً وضاء بما وهُف  ؟ ألادطي  العبازاث وػائط والدج

ٌ  ؤن الؿً  .  . والؼُاػاث اإلاعامالث  ؤو واحسة كوُت معطفت بلى الىكى

 ظمً بلى ًحخاج شلً وبهما ،امجتهس   ابالـ مً ًجعل ال كواًا عـط

ل ط وعلم ًٍى ِ   غٍع ٌ  ممً ولؼذ ا،آهف   بعوه ىاب  آلان ًىحس ال ؤهه ًلى

 كاٌ هما بذجت، هلل كائم مً بال لإلػالم وكذ   ًذلى ال بل ًجتهس، مً

 :   (  
 

  ال
 
ٌ  ع  ج   ا

 
 ف  ائِ ً

 
  ً  مِ  ت
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ِ الخ   ىل
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 ص
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 ً   ىت  ح   مه  ف  ال

 
  ي  حِ إ

 
  م  وه   هللِا  ط  م  ؤ

 
 ه
 
    [17](ً لِ ص

ً   وال  وهحً اػخٌاعخىا، حسوز ولفىا كس وحعالى ػبحاهه هللا ؤن اؤًو   ؿ

 الاحتهاز ومً الخم، ؤهه احتهازها وفم هظً بما بال وعمل ؤن هيلف ال

                                                           

 ال احلق على ظاىرين أميت من طائفة تزال ال: »وسلم عليو هللا صلى قولو ابب، كتاب اإلمارة، رواه مسلم [ٚٔ]
 (.ٕٜٓٔ، رقم )«خالفهم من يضرىم
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 ول ؤن ولى بالطؤي، الاػدبساز وعسم والىظط، والـىضي العلم ؤهل ػااٌ

طحع شلً، ًفعل ؽمخحم   ؿاب  اإلاؼلمحن مً والطؤي العلم ؤهل بلى ٍو

لِسم ؤن كبل  ؤحىالىا لللخذ ؛والسعىة الجهاز ؤعماٌ مً ما عمل على ً 

م   }   : حعالى كاٌ هما ؤعمالىا، في هللا ولىفلىا ه  ط  م 
 
ؤ   و 

 
يَٰ ؿ م   ىض  ه  ن   ُ  {ب 

 وال لهم فله ال مً ًىم ول علًُ ًذطج لألػف ولىً  [38]الـىضي:

 اوفهم   اعلم   الغاًت لغىاب كس ؤنهم ظاهحن بطؤيهم، ون مؼدبس   هم زم علم،

  . اجمام   شلً غحر ؤنهم والخاٌ ،اوحهاز  

 ًذافىه وؤن ؤمتهم، في هللا ًخلىا ؤن الـباب هاالء هىصر فةهىا ،اوختام  

لسمىا ال وؤن ػبحاهه،  مً والطؤي العلم ؤهل ٌـاوضوا حتى ما ؤمط على ً 

 بىلط الخعجُل هصا وفي لهم، الخحر ول الخحر هصا ففي اإلاؼلمحن،

  . هوعع   ؤلاػالم

 


