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  بسم هللا الرمحن الرحيم
م وزادهم هللا هدى، والصالة والسالم علـى سـيدنا حممـد بـن د هذا الدين بفتية آمنوا برNِّ احلمد J الذي أيَّ 

فحــالفين  ،هللا بعثــين بشــرياً ونــذيراً  نَّ إو ،أفئــدةخــريًا فــإ[م أرق  بأوصــيكم بالشــبا(: هللا الــذي قــال يف حديثــه  دِ ْبــعَ 
اللهــم صــلِّ وســلم وبــارك علــى أكــرم نــّيب، وأطيــب قلــب ذكــّي، وصــاحب أكــرب ســرٍّ . ١)الشــبان وخــالفين الشــيوخ

ــه بــه الــوىلُّ   ،النــيبِّ الــذكّي، طــاهر الــنفس، رضــيِّ األخــالق، مســح الطبــاع، ســيدنا حممــد عــزَّ وجــلَّ صــفّي، صــافاه وخصَّ
وصــحابته الــربرة األنقيــاء، وكــل مــن  ،ى هللا عليــه وعلــى آلــه الرمحــاءصــلَّ  .الــذي كــان يــألف ويُؤلــف يف كــل البقــاع

  .نيالعامل يا ربَّ  ،آمني.. آمني  ،وعلينا معهم أمجعني، م إىل يوم العرض واجلزاءNِ اقتدى Nديهم وسار على در 
  شباب الدَّعوة

  فيكم أمجعني عزَّ وجلَّ  بارك هللا :إخواين وأحبايب
لــواء اإلســالم يف أي زمــان ومكــان حيملــه شــباب اإلســالم، فهــم أصــحاب العزميــة القويــة،  عــزَّ وجــلَّ  جعــل هللا

 ،وهم أصـحاب األفكـار اجلليـة الواضـحة النقيـة، وهـموهم أصحاب اهلمـم املضـية وهم أصحاب األجساد الفتية،
يف  جـلَّ ىن هـو بلـوغ رضـا هللا وخاصـة إذا كـان املُـ ،ىنيستسهلون الصعب يف سـبيل بلـوغ املُـ.أصحاب املهام الصعبة

  . وعال جلَّ ما يف وسعهم إلرضاء املوىل  ، فيسعون إليه بكلِّ عاله
الـذين محلـوا الـدعوة اإلسـالمية  ،والذي جعل اإلسـالم ينتشـر يف كـل البقـاع واألصـقاع هـم شـباب اإلسـالم

 رُّ ِصــكــان يُ -حــىت مــن كــان مــنهم عنــده مــانع جســدي مينعــه مــن اجلهــاد  - إىل كــل أرجــاء الربيــة، هــؤالء الشــباب
أن سـيدنا عبـدهللا بـن أم  - وأعطـيكم مثـاًال وأنـتم تعلمـون!!أن خيرج إىل اجلهـاد مـع وجـود هـذا املـانع اً غإصرارًا بال

الــذي يتنــاوب  صــلى هللا عليــه وســلم وكــان مــؤذن حضــرة النــيبِّ  ،بصــرال يُ  :أي، كــرمي العينــني  ، كــانرضــي هللا عنــهمكتــوم 
عنـدما كــان  !!، وقـد حــدثت مـن هـذا الرجــل حادثـة فـوق العجــبعنهمـا رضــي هللاآلذان مـع سـيدنا بــالل بـن ربـاح 

  .رضي هللا عنهبقيادة سيدنا سعد بن أيب وقاص  - بني املسلمني والفرس -املسلمون يف واقعة القادسية 
 وذلـك ألن الفـرس اسـتخدموا  ،ففي بداية املعركة حدث هرج ومرج يف صفوف املسلمني وبدءوا يرتاجعـون

صــرخ بــأعلى  !!فمــاذا كــان مــن الرجــل؟ ،وهــذا ســالح جديــد مل يكــن يعــرف عنــه العــرب شــيئاً !! ة يف املعركــةَلــيَـ الفِ 
اجعلــوا اللــواء يف يــدي وارفعــوين فــوق هــذه الصــخرة، فإنــا أعمــى ولــن أتراجــع  ،املســلمنييــا معشــر ( :صــوته وقــال

وضـعوا اللـواء يف يـده،  رضـي هللا عنـه وكانـت الصـخرة جبـواره، وأمـام إصـراره وإحلاحـه، )حىت يفتح هللا على املسـلمني
مــع أن !! ولقـى هللا شـهيداً يف ميـدان اجلهـاد وهـو أعمـى ،فجاءتـه الضـربات مـن كـل مكـان ،ورفعـوه علـى الصـخرة

ولكنــه أصــر عليــه، وقــد نصــر هللا  ،أي معفــى مــن اجلهــاد، )الفــتح١٧(] َلــْيَس َعَلــى اْألَْعَمــى َحــَرٌج [ :هللا قــد أعفــاه
  .املؤمنني يف هذه املعركة

                                                 
١

  .، تفسري حقى للشيخ حقى١من مدرسة أهل البيت جـ فريد مرتضى، روايات 
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الشـــاب الـــذي كـــان وقـــد كـــان أبطـــال هـــذه احلادثـــة شـــباب وفتيـــات، فهنـــاك :مثـــال آخـــر يف حادثـــة اهلجـــرة
ويف الليـل يـذهب جمازفـًا إىل  ،وجيلـس معهـم أو قريبـاً مـنهم حـول الكعبـة ليتعـرف األخبـار ،يتصنت علـى الكـافرين

  .رضي هللا عنه وهذا كان سيدنا عبدهللا بن أيب بكر ،املختار بأسرار الكفار الغار لينبئ النيبَ 
ــز الطعــام  ومتشــي بالليــل مــع أ[ــا  ،لرســول هللا ومــن معــهكــذلك كانــت هنــاك فتــاة مــن فتيــات اإلســالم جتهِّ

 معرضــة كمــا تعلمــون لفتــك الكفــار احمليطــني بالغــار، وكانــت ختــرتق هــذا احلصــار وتــذهب بالطعــام إىل أبيهــا والنــيبِّ 
فالعريب عندما كان يـرى أثـر  ،وقد كان الكفار مهرة يف اقتفاء األثر .هارضي هللا عن وهي أمساء بنت أيب بكر ،املختار

وكـان  ،ومـن عائلـة كـذا ،وهيئته كذا ،وعمره كذا ،هذه القدم لرجل يبلغ من الطول كذا :يقول ،أي قدم ىف الرمال
  .من املمكن أن يعرف الكفار الطريق من األثر بسهولة خلربم

صـلى  ة هللا حلبيـب هللا ومصـطفاهوكان من عنايـ ،كانت معه عناية هللا  ،عندما ذهب إىل الغار أما حضرة النيبِّ 
رى لـه أثـر قـدم، وإذا مشـى علـى الصـخر يلـني الصـخر أنه إذا مشى على الرمل يتماسك الرمل فال يُ  هللا عليه وسـلم

ألنـه كـان مرفهـاً ومل يتعـود علـى السـري  -، وعندما وجد سيدنا أبو بكر أن احلبيب متعباً اً حتت قدميه فيرتك فيه أثر 
  .ومحله بالفعل حىت أوصله إىل باب الغار ،على أن حيمله على أكتافه أصرَّ  -يف الطرق الوعرة 

وكــذلك ابنتــه أمســاء كانــت تــذهب  ،ليلــة إىل الغــار باألخبــار هللا كــان يــذهب كــلَّ  وكمــا قلنــا فــإن ابنــه عبــد
فا راعـى الغـنم عنـد بالطعام كل ليلة إىل الغار، وختوفا من أن يقتفى الكفار آثار أقدامهما فما كان منهما إال أن َكلَّ 

آثــار األقــدام يف  ليمحــو ،بــأن ميشــي خلفهمــا باألغنــام رضــي هللا عنــههللا بــن فهــرية  وهــو ســيدنا عبــد ،ســيدنا أيب بكــر
 رجالـــه وشـــبابه وفتياتـــه علـــى وذلـــك لنعرفـــوا أن اإلســـالم قـــد رىبَّ  !!فـــانظروا إىل دقـــة التخطـــيط.الـــذهاب والعـــودة
  .الىت حنن عليها اآلن وليس على العشوائية ،التخطيط السليم

 يريـد أن يتـزوج -حـىت بعـد أن ينتهـى مـن دراسـته اجلامعيـة  -يديه ألبيـه  دَّ ميَُ  أن فالشاب اآلن ال يعرف إالَّ 
 !!!يريــد الســكن فرييــد مــن أبيــه أن يــدفع، يريــد أن يعمــل فيطلــب مــن أبيــه أن يوظِّفــه!! رييــد مــن أبيــه أن يــدفعف

وإذا !! فإىل مىت يظل الشـاب معتمـداً علـى أبيـه؟ .وهكذا يف كل أمر !!ال يكفى فيطلب من أبيه املساعدة املرتب
 ،مث دعــاه هللا إىل حضــرته ،ومل تعتمــد علــى مــن يقــول للشــيء كــن فيكــون -أيهــا الشــاب  -اعتمــدت علــي أبيــك 

البــد وأن تعتمــدوا علــى أنفســكم مــن  :إذاً يــا شــباب اإلســالم !!!فمــاذا تفعــل؟ -والبــد مــن ذلــك  -ووافتــه املنيــة 
  .البداية، وعليكم اإلقتداء مبن ذكرناهم

سـتقبال أعـدوا نشـيد اال :ِيبِّ أمـا شـباب املدينـة املنـورة علـى اجلانـب اآلخـر فقـد جهَّـزوا السـتقبال حضـرة النَّـ
أعـدوا املكـان الـذي سـيأوي وكـذلك ، صلى هللا عليه وسـلم وأعدوا املكان الذي سينزل فيه النىبُّ ، والرتحيب وجوَّدوه

فهــذا عليــه  ،ِيبِّ وضــيوف النَّــ ِىبِّ روا مــع أنفســهم عــن كيفيــة رعايــة النَّــطــوا ودبـَّـوكــذلك خطَّ  .فيــه أصــحابه وضــيوفه
  .الفطور بالصباح، وهذا عليه الغذاء، وهذا عليه العشاء، وهذا عليه املاء، وهذا عليه اخلدمة

فقـد كـان لكـل واحـد  ،املختـار كتائـب األنصـار ضـيوف النـيبِّ وبـذلك تولـت   !!يالتخطيط والروعـة والتنظـيم
َناِء اَألْنَصاِر، َوَألبـْنَـاِء أَبـْنَـاِء األَْنَصـاِر { :ُأْعَجَب Nم وقال ولذلك فإن حضرة النيبِّ  ،وظيفة اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلألَْنَصاِر َوألَبـْ
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   ٢.}َوَألْزَواجِهْم َوِلَذرَارِيِهمْ 
 شباب الفتح

وحســب ولكــن يف كــل العصــور إىل يــوم الــدين، فمــن يــا أحبــاب هللا  يف عهــد حضــرة النــيبِّ ومل يكــن ذلــك 
  ماشيا إىل أن بلغ الصني وأدخل كل هذه البالد يف اإلسالم؟ ورسوله الذي فتح بالد اهلند والسند وظلَّ 

بن عم احلجاج بن يوسف الثقفى، وكان عمره يف ذلك الوقت حممد بن يوسف بن القاسم الثقفى هو 
واملسلمون فيها اآلن عثمان بن عفان سبعة عشر عامًا، ولذلك فإن الصني قد وصلها اإلسالم يف عهد سيدنا 

 ٣.أكثر من ثالمثائة مليون مسلم

ســلمني يف ذلــك أمــا الرجــل الــذي فــتح هللا علــى يديــه بــالد األنــدلس فلــه قصــة عجيبــة، فقــد كــان خليفــة امل
الوقـت هـو الوليـد بــن عبـدامللك، وقـد رأى رؤيـة مؤداهــا أن هللا سـيفتح لـك وعليـك بــالد األنـدلس علـى يـد رجــل 

يــذهب  رضــي هللا عنــه موســى بــن نصــري، فــأراد أن يعــرف تأويــل هــذه الرؤيــة، فحكاهــا، وإذا بالقائــد "أعــرج"صــاحل 
  .لذي سيفتح هللا على يديَّ بالد األندلسيا أمري املؤمنني أنا الرجل األعرج ا :للخليفة ويقول

أنـا  -مـثالً  -، فـال يقـول عـزَّ وجـلَّ  وكان هؤالء هم رجـال اإلسـالم، ال ميـنعهم مـانع عـن اجلهـاد يف سـبيل هللا
إال أن هللا فـتح علـى يديـه بـالد األنـدلس، وكـان ! وعلى الرغم من أنه أعرج ،أبداً  !!غري سليم وليس يل يف اجلهاد

إذاً فـإن شـباب . وهو الذي أكمل الفتوحاتموسى بن نصري ، مث حلق به طارق بن زياديف مقدمة اجليش القائد 
  .اإلسالم هو الذي كان حيمل راية اإلسالم يف دولة اإلسالم يف كل زمان ومكان

صـلى هللا فقد كان سـيدنا رسـول هللا  !!همالشباب كلُّ  ؟صلى هللا عليه وسـلم ين عن رسول هللالدِّ  لَ من الذي محََ 
هــم  !!ومــن حفــظ عنــه العلــم ووعــاه ونشــره إىل كــل عبــاد هللا هــم الشــباب ،يــدرِّس العلــم يف مســجده عليــه وســلم
  :وعلى سبيل الذكر ال احلصر! هم الشباب.. ياشباب اإلسالم ..الشباب 

وهـو ، القـراءات القرآنيـة م مـن حضـرة النـيبِّ ، وهـو الـذي تعلَّـبـن كعـب َيبُّ أُ  :مسـهامنهم شاب صـغري السـن 
 -وهــي الفــرائض  -بــن ثابــت، ختصــص يف علــم املواريــث  دُ يْــوشــاب آخــر امســه زَ .الــذي أقــرأ Nــا النــاس بعــد ذلــك

رضـى هللا بـن جبـل  اذُ َعـمُ وشاب آخـر هـو سـيدنا .مها من رسول هللا وأتقنها، وكان هو الذي يعلِّمها للمسلمنيوتعلَّ 
رضـي  علـى بـن أىب طالـبوال ننسى الشـاب الفـىتِّ املعـروف سـيدنا  .وقد أخذ علم احلالل واحلرام وتبحَّر فيه ،عنه

  . يسأله الفتوى عمرذكره الحقًا كان  وكما سيأيت ٤،والذى كان أفقههم قضاءً  هللا عنه
                                                 

٢
ُ َعْنُه   َّÇجامع األحاديث واملراسيل - الطرباين يف األوسط عن جابٍر َرِضَي ا.  

 ١٦فوق سن الصني ٪ من سكان  ٣١,٤نسبة  منذ سنوات عديدة وجدت أنىف شانغهاى  رق الصني للمعلمنيجامعة شأجرا دراسة استقصائية  ٣
منهم أى مائتني وعشرة مليون تقريبا، ومعروف أن الصني % ٦٨متدينني، ونسبة املسلمني تبلغ حواىل مليون شخص يعتربون  ٣٠٠سنة، أو حنو 

  .)موسوعة ويكيبديا العامليةنقًال عن ( ختفى عدد املسلمني احلقيقى Nا 
٤

  .رضي هللا عنهما ابِن ُعَمرَ عن يف مسنده  يـَْعَلى اْلَمْوِصِليِّ  وَأب  
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  أدب اخلالف واإلختالف
أمـا حنـن .َأّذن أخوكم على مذهب اإلمام الشافعى ألنه شـافعى، آذان الظهر الذى مسعناه اآلن: خذوا مثاالً 

والفــرق أن ألفــاظ اآلذان عنــد الســادة املالكيــة ثالثــة عشــر لفظــاً، وعنــد الســادة الشــافعية مخســة  ٥،هنــا فمالكيــة
ــان فقــط ولــذلك ينطقــون كــل تكبــرية مبفردهــا،  ــة اآلذان عنــد املالكيــة أن التكبــري مرت عشــر لفظــاً، والفــرق يف بداي

 فـإذا كــربَّ . فـاً بـني املســلمني ألنـه أمـر هامشــيوهـذا ال يســتوجب خال. وعنـد السـادة الشــافعية التكبـري أربـع مــرات
جيب أن نثري علـى مثـل وال  ،املالكى فال ضري من ذلكن على املذهب الشافعى أو املذهب أو أذَّ  ،مرتني أو أربعة

من خالفات يف مثل هـذه األمـور السـطحية  ،أى خالفات وهذا ما قد عمَّ على السطح هذه األيام ،وأشباهه هذا
  !!اهلامشية

لكـن الشـكليات الـىت جـاء Nـا الـدين، فهـي ، ن كان هناك شـيء يف جـوهر الـدينإ فمىت حيقَّ لنا أن خنتلف؟
فمـن هـو األصـح؟ ال يعلـم ذلـك إال . وإذا عملـت Nـذه فهـي صـحيحة، وإذا عملـت بتلـك فهـي صـحيحة ،مباحة

فكلــه مــن رســول هللا  ،وعلينــا أال نقــول أن هــذه صــحيحة أو أن هــذا هــو األصــح !!مــن يقــول للشــيء كــن فيكــون
  .صلى هللا عليه وسلم

يقـــرأ اإلمـــام الفاحتـــة يف الصـــالة  فعنـــد الســـادة الشـــافعية بعـــدما :الصـــالة نفســـها وأعطـــيكم مثـــاًال آخـــر يف
ألنــه عنــد الشــافعية قــراءة الفاحتــة واجبــة علــى املــأموم يف كــل ركعــة  ،اجلهريــة، ينتظــر قلــيًال ليقــرأ املــأمومون الفاحتــة

٦،}ال صالَة ِإالَّ بفاِحتَة الكتـابِ {:صلى هللا عليه وسلمويستندون يف ذلك إىل حديث رسول هللا 
أمـا السـادة املالكيـة   

 ،)بْ جِ تَ اْسـ مَّ ُهـاللَّ ( :وآمـني تعـىن –ألن املـأموم يقـول آمـني مـع اإلمـام  ،قالوا أن قـراءة اإلمـام قـراءة للمـأمومفقد 
ــا لــيس هنــاك ســكتة بعــد قــراءة اإلمــام للفاحتــة َفاْســَتِمُعوْا لَــُه  [ :فــال يقرأهــا املــأموم ولكنــه يســتمع إليهــا ،ومــن هن

  ).األعراف٢٠٤ (]  َوأَنِصُتوْا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ 

ألن ســـلفنا الصـــاحل أصـــحاب املـــذاهب  ،فهـــذا صـــحيح وهـــذا صـــحيح، وال جيـــب أن خنتلـــف علـــى ذلـــك
املعتمــدين مل خيتلــف أحــدهم مــع اآلخــر يف مثــل هــذه األمــور، ملــاذا؟ أل[ــم يعلمــون أن كــل ذلــك مــن رســول هللا، 

  .أن حترَّى عنهوحدث يف عهد رسول هللا، لكن كلَّ واحد منهم أخذ السند األقوى عنده بعد 
وإذا اختلفنــا فالبـــد أن يكــون علـــى أســاس مـــن ، إذاً يــا أحبــاب ال جيـــب أن خنتلــف علـــى الشــكليات أبـــداً 

ويف هذه احلالة جيب أن نرد هذا االختالف إىل العلمـاء األجـالء الفقهـاء يف الـدين الـذين ترتـاح هلـم  ،أسس الدين
، العـاملني، وال نفـىت بأنفسـنا علـى قـدر علمنـا أو جهلنـا وتصادف أقواهلم رضا يف القلـوب، وهـم العلمـاء ،النفوس

ال، وذلـــك ألن كـــل مشـــكلة ســـنرجع فيهـــا  هـــل حيـــدث أي خـــالف بـــني املســـلمني؟ ،فلـــو اتبعنـــا مثـــل هـــذه األمـــور
  ).األنبياء٧(]   َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم َال تـَْعَلُمونَ  [ :للعلماء العاملني، قال تعاىل

                                                 
  .أهل الصعيد أغلبهم مالكية املذهبيعىن فضيلته ىف صعيد مصر، طفنيس مبحافظة قنا، واملعروف أن  ٥
٦
  .رضي هللا عنه رواه الطرباين يف األوسط عن عبادَة بِن الصَّامتِ  
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  - والعلمــاء والفقهــاء يف الــدين، ،وهــم العظمــاء يف العلــم -صــلى هللا عليــه وســلم أصــحاب حضــرة النــيبِّ وكــان 
مــن الــذي مســع يف هــذه : اآلخــرين ويقــول كــان الواحــد مــنهم أحيانــاً تغيــب عنــه املســألة، فيــذهب ألصــحاب النــيبِّ 

صـلى هللا فقـد كـان . مل أمسعـه أنـا؟ وذلـك ألنـه مل يكـن مـنهم مـن يـالزم النـيب ليـل [ـار من حضرة النيبِّ  املسألة حديثاً 
واآلخــر يف العمــل الــذي  ،اثنــني مــع بعــض، فواحــد منهمــا جبــواره يســمع العلــم كــلُّ   ،يــأمرهم أن يتنــاوبوا عليــه وســلم

الــذي يكــف نفســه يســعى بــه علــى معاشــه، بعــد ذلــك يــأتى مــن كــان يف العمــل ليســمع ويــذهب اآلخــر إىل العمــل 
 ألن النـيبَّ  ،ويبلغـوا بعضـاً  ،وأوالده عن سؤال الناس، مث هلم كـذلك وقـت جيتمعـون فيـه مـع بعضـهم لرياجعـوا بعضـاً 

ــاِهُد ِمــْنُكُم اْلَغائِــبَ {:قــال صــلى هللا عليــه وســلم فعنــد اجتمــاعهم يبلِّــغ مــن مســع مــن مل يســمع، وهنــاك  ٧،}فـَْليُْبلــِغ الشَّ
اآلخـرين  االثنني مل يكونا حاضرين فيها، فكان الرجل منهم يـذهب ألصـحاب حضـرة النـيبِّ بعض األوقات رمبا أن 
  .ويسأهلم عن هذا األمر

فعنـدما حـدثت موقعـة اليمامـة يف عصـر سـيدنا أبـوبكر وقتـل  فهل هناك يا إخـواين أخطـر مـن مجـع القـرآن؟
يا خليفة رسول هللا كثر القتلـى مـن { :فذهب سيدنا عمر إىل سيدنا أيب بكر وقال ،فيها كثري من حفظة القرآن

  . }لمسلمني إىل آخر الزمانلعزَّ وجلَّ  فهال مجعت القرآن حىت حيفظه هللا ،حفظة القرآن
، وكــان حريصــاً أال صــلى هللا عليــه وســلمشــديد االقتــداء بســيدنا رســول هللا  رضــي هللا عنــهوكــان ســيدنا أبــو بكــر 

والعمــــل الــــذي مل يعملــــه رســــول هللا كــــان يتوقــــف عنــــده، فقــــال ســــيدنا يعمــــل عمــــًال إال كمــــا عملــــه رســــول هللا، 
مل يعمل هذا العمل فكيف أفعله أنـا، فأخـذ سـيدنا عمـر يـردده  صلى هللا عليه وسلمإن رسول هللا : رضي هللا عنهأبوبكر

  .حىت شرح هللا صدره
كمـا يريـد شــبابنا اآلن  -مل يأخـذ األمـر هنــا بالشـدة أو بالغلظـة والقسـوة  رضـي هللا عنـهأن عمـر  :والعـربة هنـا

وهذا ليس من الدين ألن ديننا هو دين اإلقناع، فلو فعل اإلنسـان أي عمـل وهـو  - فرض آرائهم على املخالفني
يِن  [ :كره فال أجر له، وقد قال هللا يف ذلكمُ    .)البقرة٢٥٦( ]َال ِإْكَراَه ِيف الدِّ

ى J بـل سيصـلي يل ال جيوز أن ُأكره ابىن أو ابنىت على الصالة، ألنه لو حدث ذلك فإنه لن يصـلِّ  حىت أنه
وعلـى  ،دلة والرباهني علـى أمهيـة الصـالةوالواجب هنا إقناعه باأل –ي أنا خوفًا مىن، ولو أىن غري موجود فلن يصلِّ 

ــه يصــلى إن كنــت موجــوداً ى J، وبعــد أى J، وذلــك لكــي يصــلِّ الفضــل الــذي ينالــه إذا صــلَّ  أو غــري  ن يقتنــع فإن
أو غـري موجـود، أو إذا كانـت هـى  فلو أقنعت ابنىت مثًال باحلجاب فإذا كنت موجـوداً ، وهكذا يف كل أمر. موجود

مــا إذا كانــت أ عــزَّ وجــلَّ، يف مصــر أو يف اإلســكندرية أو حــىت يف أوربــا؟ فإ[ــا تتمســك باحلجــاب القتناعهــا بــدين هللا
  .أل[ا غري مقتنعة ومفتقدة إىل برهان ،ا لن تلبسه إال أمامي فقط[َّ فإ ،وأجربا على ذلك غري مقتنعة

  الدعوة احلكيمة
واحلكمــة واملوعظــة احلســنة، فقــد أتــى .. بــاللني واملنطــق واحلجــة  ..ولــذلك جيــب اإلقنــاع بالــدليل والربهــان

                                                 
٧
ُ َعْنهُ  أيب بكرةعن  البخاري  َّÇَرِضَي ا.  
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يَــا َرُســوَل اÇَِّ ِإْئــَذْن ِيل ِيف الزنَــا؟ فـََهــمَّ َمــْن َكــاَن قـُــْرَب النَّــيب َأْن { :يف يــوم وقــال صــلى هللا عليــه وسـلمشـاب لرســول هللا 
َنتِـَك؟ قَـالَ : َال، قَـالَ : َأحتُِـبُّ َأْن يـُْفَعـَل هـَذا ِبُأْختِـَك؟ قَـالَ : َدُعـوُه، مثَُّ قَـاَل لَـُه النَّـيبُّ : يـَتَـَناَوُلوُه، فـََقـاَل النَّـيبُّ  َال، : َفِبابـْ

ــَزلْ  ــْم يـَ َل ــَك يـَُقــولُ : يـَُقــولُ  فـَ َقــاَل النَّــيبُّ : َفِبَكــَذا فَِبَكــَذا، ُكــلُّ ٰذِل ــا َكــرَِه اÇَُّ، َوَأِحــبَّ : َال، فـَ ــبُّ َفــاْكَرْه َم َألِخيــَك َمــا حتُِ
    ٨.}لِنَـْفِسكَ 

 إن فـىتً {  :صـلى هللا عليـه وسـلمنذكرها لتفصيل أسلوب النصـح فيهـا وبيـان حلـم املـؤدب  -وىف رواية أخرى 
! مــه مــه: ، فأقبــل القــوم عليــه فزجــروه وقــالوايــا رســول هللا ائــذن يل بالزنــا: فقــال صــلى هللا عليــه وســلم أتــى النــيبَّ  شــاباً 
وال النـاس : ، قـالجعلـين هللا فـداءك ،ال وهللا: أحتبـه ألمـك؟ قـال: فجلـس، قـال: قال ،ادنه، فدنا منه قريباً : فقال

ــه : يــا رســول هللا جعلــين هللا فــداءك، قــال ،وهللاال : ؟ قــالأفتحبــه البنتــك: حيبونــه ألمهــام، قــال وال النــاس حيبون
 أفتحبـه :قـال ،ال النـاس حيبونـه ألخـوامو : جعلـين هللا فـداءك، قـال ،ال وهللا: أفتحبـه ألختـك؟ قـال: لبنام، قـال

 ،ال وهللا: قـالأفتحبـه خلالتـك؟ : وال النـاس حيبونـه لعمـام، قـال: جعلـين هللا فـداءك، قـال، ال وهللا: قال ؟لعمتك
 ،وطهـر قلبـه ،اللهـم اغفـر ذنبـه: فوضـع يـده عليـه وقـال: وال الناس حيبونـه خلـاالم، قـال: جعلين هللا فداءك، قال

..}}فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل شيء. وحصن فرجه
٩     

، ألن طبيعــة  ،وذلــك ألنــه يــدعو باحلكمــة واملوعظــة احلســنة ــو تــرك أصــحابه يؤدبــوه ويعنفــوه ألصــرَّ لكــن ل
ـَن اÇِّ لِنـَت َهلُـْم َولَـْو ُكنـَت َفظـÓا َغِلـيَظ اْلَقْلـِب  [[ :النفس البشرية العناد، وألن احلبيب كما قال هللا فيه َفِبَمـا َرْمحَـٍة مِّ

  .قلُ أن نكون على هذا اخلُ  يريدنا مجيعاً   ،]عمران آل١٥٩[  ]]الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلكَ 
فسـيدنا عمـر يظـل يراجـع سـيدنا  ١٠،راقيـة ىف أسـلوب الـدعوة عديـدة، ومعـانٍ  رٌ بَــففى قصـة مجـع القـرآن عِ 

أرى أن زيــد بــن ثابــت : قــال عمــر مــن الــذي جيمــع القــرآن؟: أبــابكر باحلجــة واملنطــق والربهــان إىل أن اقتنــع وقــال
عـزَّ  وسـأجعله رئـيس اللجنـة الـىت سـتجمع كتـاب هللا ،لكتـاب هللا دٌ جمـوِّ  ، وحـافظٌ نقـىّ  ال يتهم يف دينـه، وتقـىٌّ  شابٌ 
   .وجلَّ 

يـا خليفـة رسـول هللا أتفعـل :رضي هللا عنه فاستدعى سيدنا أبو بكر سيدنا زيد وعرض عليه األمر فقال له زيد
: ومع أنه اخلليفة وأمره مطـاع إال أنـه أخـذ يقنعـه باحلجـة والربهـان حـىت اقتنـع، وقـال لـه !!مل يفعله رسول هللا؟ شيئاً 

شــئت مــن املســلمني ليعاونــك علــى هــذا العمــل، ومل يفــرض عليــه أحــدًا  نْ غــري مــتهم فــاخرت َمــ أنــت عنــدنا شــابٌ 
فلـم يكــن هنــاك  !!قاً فاختـار زيــد اللجنـة ومجــع اآليـات، وكــان أمـراً شــا.ليكـون العمــل بـروح ورحيــان ورضـا ورضــوان

 !!؟كيــف كتبــوه  !!هورق يكتبـون عليــه، ومل جيـدوا إال أن يكتبوهــا علـى اجللــود، أو جريـد النخــل، وكتبـوا القــرآن كلـَّ
  ..أنظروا 

 :مـن الـذي حيفـظ هـذه اآليـة؟ فيقولـون:كان كل آية يكتبها يدعو الجتماع مع أصحاب رسول هللا ويسأهلم
                                                 

٨
ُ عْنه ابن جرير الطربي   َّÇجامع األحاديث واملراسيل - عن َأيب ُأمامَة رِضي ا.  
٩
  .رضي هللا عنه أخرجه أمحد عن أيب أمامة 
١٠
  .صحيح البخارى عن زيد بن ثابت :روينا القصة مبعناها من كتب السنة مثل 
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وعنـدما وصـل إىل آخـر  .وإذا وجد مجـع كبـري مـن أصـحاب رسـول هللا معـه هـذه اآليـة يكتبهـا ،فالن وفالن وفالن
َلَقـْد َجـاءُكْم    [:رجـالً واحـدًا، وهـي قولـه تعـاىل فلـم جيـد إالَّ  ؟ن حيفـظ ويعـرف هـذه اآليـاتفسأل عمَّ  ،سورة التوبة

ْن َأنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعنِـتُّْم َحـرِيٌص عَ  فَـِإن تـََولـَّْوْا فـَُقـْل َحْسـِيبَ اÇُّ ال ِإلَــَه . لَـْيُكم بِـاْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف رَِّحـيمٌ َرُسوٌل مِّ
آيـة  وألنه أخذ العهـد علـى نفسـه أال يكتـب أىَّ  .]التوبة١٢٩، ١٢٨[ ] ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ 

 ،كتابـه  ولكـن ألن هللا حـافظٌ . .إال إذا كان اثنان من أصحاب رسول هللا على األقل قـد حفظوهـا، فاحتـار الرجـل 
أشــهد أن : مــع خزميــة بــن ثابــت، فقــال: األصــحاب؟قال نْ ِمــ نْ يازيــد هــذه اآليــة مــع َمــ: إذا بأحــد أصــحابه يســأله

ــلم رســـول هللا ــلى هللا عليـــه وســ .... فقــــص عليــــه القصــــة  !!؟كيــــف ذلـــك  !!جلــــنيجعـــل شــــهادة خزميــــة بشـــهادة ر  صــ
  ..ولنسمعها 
صلى فَـَرسًا ِمْن أْعَراِيبٍّ فاْسَتْتبَـَعُه لَيَـْقِضَيُه َمثََن فَـَرِسِه َفَأْسَرَع َرُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلمابـَْتاَع النَّيبَّ { 

أنَّ املَْشَي َوأْبطََأ ْاألْعَراِيبُّ َفِطَفَق رَِجاٌل يـَْعَرتُِضوَن األْعَراِيبَّ فـَُيَساِوُمونَُه باْلَفَرِس َوَال َيْشُعُروَن  هللا عليه وسلم
ا اْلَفَرِس إْن ُكْنَت ُمْبَتاعًا هذَ  :فقالَ صلى هللا عليه وسلمابـَْتاَعُه، فَناَدى ْاَألْعَراِيبُّ َرُسوَل هللا صلى هللا عليه وسلمالنَّيبَّ 

َع ِنَداَء اَألْعَراِيبِّ َفقالَ  صلى هللا عليه وسلمفَـَقاَم النَّيبُّ  ؟َوِإالَّ ِبْعُتهُ  تَـْعُتُه ِمْنَك؟ قاَل األْعَراِيبُّ  :ِحَني مسَِ  :أَولَْيَس َقِد ابـْ
تَـْعُتُه ِمنْ : صلى هللا عليه وسلمَال َوهللا َما ِبْعُتَكُه، فقاَل النَّيبُّ  َهُلمَّ َشِهيداً، : َك، َفَطِفَق األْعَراِيبُّ يـَُقولُ بـََلى َقِد ابـْ

َبَل النَّيبُّ : فقاَل ُخَزْميَُة بُن ثَاِبتٍ  ِمبَ َتْشَهُد؟ : َعَلى ُخَزْميََة فقالَ  صلى هللا عليه وسلمأنَا أْشَهُد أنََّك َقْد بَايـَْعَتُه، فَأقـْ
   ١١١١.}َشَهاَدَة ُخَزْميََة ِبَشَهاَدِة رَُجَلْنيِ صلى هللا عليه وسلمبَِتْصِديِقَك يَاَرُسوَل هللا، َفَجَعَل النَّيبُّ : فقالَ 

  .إذاً نكتب اآلية :زيد هذا احلديث علم أن شهادة هذا الرجل كشهادة رجلني قال  فعندما مسع سيدنا
وهكـذا ، كـانوا يتحققـون ويتثبتـون ويتشـاورون يف األمـر،  إذاً فقد كان أصحاب رسول هللا أهل حكمة وروية

رأى مجاعــة مــن الشــباب يف  :رضــي هللا عنــه ولــذلك فــإن ســيدنا احلســن البصــرى، صــلى هللا عليــه وســلم احلبيــب علمهــم
الــذين ال ميلكــون إال حمصــوالً ضــعيفاً مــن التعلــيم !! كأوالدنــا يف هــذه األيــام  - عصــره لــديهم اجلــرأة علــى الفتــوى

فمن اجلائز أن يكون أحدهم حاصـًال علـى الـدكتوراه يف أي جمـال، لكنـه يف العلـم الشـرعى بـدين هللا علـى  ،الديين
  .ه إىل أهل الفتوىمع أنه من املفروض أن يردَّ !!! وقد اصبح أكثر الشباب اآلن يفىت بغري علم - قدره

أنتم !! أعجب حالكم ما( :وعندما وجد سيدنا احلسن البصرى الشباب يسارعون إىل الفتوى قال هلم
صلى هللا عليه وسلم ل قا. ١٢ )جلمع هلا أهل بدر مجيعا رضي هللا عنه لو وجدت يف زمن عمر ،ون على الفتوىؤ جتر 

َيا أْجَرُأُكْم على النارِ { :فيها    ١٣ .}أْجَرُأُكْم على الُفتـْ

                                                 
ثَُه َوُهَو ِمْن أْصَحا وأبرواه  ١١   .ِب النَّيبِّ صلى هللا عليه وسلمداوود والنسائي عن ُعَماَرَة بِن ُخَزْميََة أنَّ َعمَُّه َحدَّ
  .)َبْدرٍ ِإنَّ َأَحَدُهْم َليـُْفِيت ِيف اْلَمْسَأَلِة َلْو َوَرَدْت َعَلى ُعَمَر َجلََمَع َهلَا َأْهَل : بن بطةالوردت عن ابن حصني، ىف إبطال احليل ( ١٢
  ).سنن الدارمياÇَِّ بِن أيب جعفٍر  عن ُعبَـْيدِ الدارمي ( ١٣
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مــن { :الـوارداألثـر  يف امسـع ألهــل العلـم النـافع إذ قــالوامـاذا أفعـل إذن؟  –فإيـاك وأن تتجـرأ علـى الفتــوى 
ــْوُل َمــْن قَــالَ ( :وتعظيمهــا )ال أدرى(ىف قولــة أبــو حنيفــة النعمــان وقــال اإلمــام  ،}قــال ال أدرى فقــد أفــىت ال " :قـَ

  .)ال َأْدِري ، َحىتَّ َيْسَتْكِمَل اْلِعْلمَ : فـَْليَـُقْل َمرَّتـَْيـــــــــــنِ : رضي هللا عنه ، مث َقالَ "، ِنْصُف اْلِعْلمِ َأْدِري

وكـان القـرآن ينـزل . وقد كان سيدنا عمر، وهو من تعلمـون .ها إىل أهلها والعاملني Nافالفتوى جيب أن نردَّ 
، فيجمــع أصــحاب رســول هللا ويشــاورهم ويســأل أيــن تأتيــه املســألة أو ســؤال الفتــوى رضــي هللا عنــهييــده، فكــان ألت

١٤.}ْبُن َأِيب َطاِلبٍ  َوَأْقَضاُهْم َعِليُّ { :؟ فقد مسعت رسول هللا يقول فيهعلىّ 
     

ال أدرى، قـال  :مسألة، فلمـا قـال لـه لرجل أتاه مسافرًا ليستفتيه يف رضي هللا عنهوما أمجل قول اإلمام مالك 
 ، مـــاذا أقـــول للنـــاس يف!!أدري ال أأســـافر كـــل هـــذا الـــبالد أللقـــاك فأســـألك؛ مث تقـــول يل: لـــه الرجـــل مســـتنكراً 

  ، }ال َأْدِرى :َسأَْلُت َماِلَكاً فَـَقاَل ِيل  :ُعْد إَىل بـََلِدَك َو ُقْل َهلُمْ {  :رضي هللا عنهفقال له مالك  !!؟ديبل

، عــزَّ وجــلَّ  ألىن إذا أفتيــت يف أي قضــية ألصــبحت املســئولية عنــدي أمــام هللا !!ملــاذا؟، مــن هللا وذلــك خوفــاً 
أن أتـروى وأتثبـت لكــى ال أفـىت بغــري  والواجـب علــىَّ !! هـا بغـري أمانــة يكحيومـن اجلـائز أن الــذي حيكـى يل القضــية 

أن اسـتدعى كــل أطـراف القضـية وأمســع  أال أتســرع يف احلكـم، فعلـىَّ  أو بغـري إحاطـة بــأطراف القضـية، وعلـىَّ  علـمٍ 
بينمـا اآلخـر هـو !! وأنـا أسـرع يف الفتـوى !! حيكـى مبـا يهـوى  لكن إذا كـان واحـدٌ  .لكى أفىت مبا يرضي هللا ،منهم

  .أمسع منه ملَْ وَ  الذي له حقٌّ 
  دور الشباب ىف الدعوة إىل عودة الروح اإلسالمية

هـذا الـذى حتكيـه عـن الفتـوى هـو  :دىسـيِّ  يـا  :وهنا حدثت مداخلة من الشباب احلضـور، فسـأل أحـدهم
فالبالد اإلسـالميه ال تعـاىن مـن فسـاد املفتـني بغـري علـم ىف الـدين فحسـب، ولكـن دول اإلسـالم ، حال األمة اليوم

ــاة  فمــا أكثــر املفتــني بغــري علــم يف ،الفســاد ىف أكثــر شــئون احليــاةتعــاىن مــن  وقــد انتشــر الفســاد ، كــل دروب احلي
والـــدول أعـــداء اإلســـالم تـــتحكم يف الشـــعوب، فمـــا ! !ودرب كـــل فـــجٍّ   واحملســـوبية والرشـــوة والتخلـــف والتـــأخر يف

  الدور الذي جيب أن نقوم به؟
ـــه وضـــع ســـيدنا رســـول هللا  :اجلـــواب ولكـــن املشـــكلة يف أن !!! هـــذه القضـــية عنـــدنا حنـــن وســـلمصـــلى هللا علي

  !!:فقط !! وهو رأس األمر، ورأس األمر ليس واحداً  ،اجلماعات املتشددة يضعون احلكم واحلل عند واحد فقط
فلكل أسرة حـاكم، ولكـل قريـة حـاكم، ولكـل مدينـة حـاكم، وكـل مدرسـة هلـا حـاكم، وكـل جملـس قـروى لـه 

 !!اكم، وكل مؤسسة أو جهاز يف الدولة له حاكم، ويأتى هؤالء احلكام من أنفسـناحاكم، وكل وحدة صحية هلا ح

                                                 

١٤
ــِد بْــِن َنْصــٍر اْلَمــْرَوِزيِّ تـَْعِظــيُم (  ــْوِل َأِيب َحِنيَفــَة ِيف  قَــْدِر الصَّــالِة ِلُمَحمَّ ُقــْل َمــرَّتـَْنيِ ال : ال َأْدِري ِنْصــُف اْلِعْلــِم،، قَــاَل أبــو حنيفــة: ِحَكايَــُة قـَ ْليـَ فـَ

  ).نَّ اْلِعْلَم َأْدِري َوال َأْدِري، َفَأَحُدُمهَا ِنْصُف اآلَخرِ َقاَل َحيَْىي َوقـَْوِلِه أ[ا ِنْصُف اْلِعْلِم، ألَ . َأْدِري َحىتَّ َيْسَتْكِمَل اْلِعْلمَ 
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}َكَما َتُكونُـوا يـُـَوىلَّ َعلَـْيُكمْ { :صلى هللا عليه وسلموقد قال
١٥
ي يف السـلوكيات واملعـامالت فـنحن حنتـاج إىل تغيـري كلِّـ  

J ـا، فاملسـاجد مملـوءة واحلمـدN لكـن إن أردت أن تعـرف أخـالق املسـلمني وتطمـئن عليهـا فاذهـب  ،الىت نتعامل
  .فهو الذي يُظهر أحوال املسلمني ،إىل السوق

 اً وبالتــاىل أي حــاكم يتــوىل أي موقــع يكــون مســلم ،فــإذا كــان هنــاك أمانــة وصــدق ووفــاء فــإن املســلمني خبــري
 ،وعـدم التوفيـة بالكيـل وامليـزان ،داعواالحتيـال واخلـ ،وعلى خري، أمـا إذا كانـت األسـواق مملـوءة بـالغش والنصـب

  !!!وهذا هو حال املسلمني اآلنفما الذي ننتظره من أي حاكم؟  - واملسلم يريد أن يأكل املسلم
بــــني العبــــادات وبــــني األخــــالق  امٌ َصــــوذلــــك ألننــــا عملنــــا فِ  ،فــــنحن حنتــــاج اآلن إىل تغيــــري كــــل ســــلوكياتنا

الصـالة والصـيام والزكـاة واحلـج وتـالوة القـرآن والـذكر وحسـب، أمـا ين هـو اعتقـدنا أن الـدِّ  كيـف؟  - واملعامالت
وبــذلك !!! املعــامالت فالكــل ميشــي علــى حســب هــواه ، واألخــالق كــل واحــد ميشــي علــى حســب مــا يــرتاءى لــه 

عقيــدة حقــة، عبــادات : مــع أن الــدين أربــع أصــول متالزمــة وهــي !!!قطعنــا مــا بيننــا وبــني ديــن هللا جــل يف عــاله
فـال بـد !!! وال يصح أن آخذ أصل من تلـك األصـول وأتـرك البـاقى  ...ق كرمية، معامالت حسنة خالصة ، أخال

 ،أن تكون عندي عقيدة حقة يف هللا، وأعلم أن هللا يطلع عليَّ يف كل أحوايل، مث أؤدي ما علـيَّ J وهـي العبـادات
  .هللا يف املعامالت ويف األخالق الكرميات قِ لْ وكذلك أؤدي ما عليَّ خلَ 

وتــوىل !! بذاتـه وبُعـث رضـي هللا عنـه فلـو جـيء بعمـر بـن اخلطـاب، وهـذا هـو اجلانـب السـليب الـذي وقعنـا فيـه
هـل يســتطيع  - مهمـا بــذل مـن جهـد جهيـدرضـى هللا عنـه وأرضـاه أيســتطيع !!! احلكـم يف أي بلـدة مـن بـالد اإلسـالم

ــة بلــدة مبفــردمهمــا فعــل  ــه  لــن يســتطيع!! .. وحــده!!! أن يصــلح أي ســيقول أريــد املعــاونني الــذين كــانوا معــي، ألن
لـو : لو رأيـتم يفَّ اعوجاجـا فقومـوين، فقـال رجـل{ :وهم الذين قال هلم ،وهؤالء املعاونون واملساعدون هم حنن

أتقــويل ذلــك : ، فقــال مــن جبــواره)اتــق هللا يــا عمــر(: وقالــت لــه امــرأة .}رأينــا فيــك اعوجاجــاً لقومنــاك بســيوفنا
واسرتســل  -)وال خــري فينــا إن مل نســمعها ،دعهــا ال خــري فــيهم إن مل يقولوهــا(: فقــال عمــر !!ألمــري املــؤمنني؟

ُ  [[[[: !!إ[ـا املــرأة الـىت اسـتمع إليهــا هللا مـن فــوق سـبع ســـــماوات !!أال تعــرف هـذه املــرأة؟: عمـر قـائًال  َّÇــَع ا قَـْد مسَِ
  .]اßادلة١[ ]]]]قـَْوَل الَِّيت ُجتَاِدُلَك ِيف َزْوِجَها

أمــا ، ألنــه ال أحــد فينــا يــؤدي العبــادات كمــا ينبغــي!! يف مــادة العبــادات لــو جنحنــا نأخــذ احلــد األدىنوحنــن 
فالــذي معــه غــري راض، !! فلــن يــنجح منــا أحــد ،)الرضــا عــن هللا(العقيــدة عنــدما تــرى آخــر بنــد فيهــا وهــو أمههــا 

وكذلك مـن معـه أوالد !! ولد راضٍ وال الذي ليس له !! راض أيضًا، فال الذي معه ولد راضٍ والذي ليس معه غري 
 .وهذا يف بند العقيدةعزَّ وجلَّ،  بذلك ال يرضى أحد عن هللا!! ومن كان عقيما غري راض!! وبنات غري راضٍ 

أين معامالت اإلسالم وأخالق اإلسالم؟ وأيـن املسـلم  !!فحدث وال حرج..  أما بند املعامالت واألخالق

                                                 

١٥
  . )عن َأيب ِإسحاق السبيعي ُمْرَسالً رضي هللا عنه، والبيهقي  عن َأيب بكرةَ دوس فر مسند ال( 
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   ١٦؟} املُْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدهِ {  :وسلمصلى هللا عليه  الذي قال فيه النيب
}َال ِإميَـاَن ِلَمـْن َال َأَمانَـَة لَـُه، َوَال ِديـَن ِلَمـْن َال َعْهـَد لَـهُ { :ولو أجرينا اسـتفتاءاً بقـول سـيد الرسـل واألنبيـاء

١٧. 
 -يف املال فقط، ولكن أمانة الكلمـة أيضـاً هـي األهـم واألمانة هنا ليست!! فماذا تكون النتيجة؟ وبكم يف املائة؟

يَـا َأيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوْا اتـَُّقـوْا اÇَّ وَُكونُـوْا  [ :ولو أجرينا استفتاءا آخر عن الصدق يف القول.اً والنتيجة هنا تكون صفر 
  !!!مرة؟لن جتدفأين املؤمن الذي لن يكذب يف اليوم ولو ، ]التوبة ١١٩[ ) َمَع الصَّاِدِقنيَ 

 -عنـــدما جـــاءه املـــوت وأخـــذ َمـــْن حولـــه يبكـــون رضـــي هللا عنـــه فاإلمـــام البخـــارى .. وانظـــر إىل املســـلم احلـــقّ 
وال غيبـة !! فال كذبـة واحـدة . }كذبة واحدةأنذا تطوى صحيفيت ومل تكتب علىَّ   وها !!تبكون علىَّ  ملَِ {:قال

صـلى  الـذى قـال صـلى هللا عليـه وسـلم تأسـياً بـأخالق رسـول هللا - حىت ولو يف املـزاح -وذلك طوال حياته  -واحدة
.}ِإّينِ ألْمَزُح ال َأقـُْوُل ِإالَّ َحقÓا{ :هللا عليه وسلم

١٨
  !!؟فأين حنن من هؤالء 

: قـال: قـد يسـرق مث يتـوب فيتـوب هللا عليـه، أيقتـل املـؤمن: أيسرق املـؤمن؟ قـال{  :وقد قالوا حلضرة النيبِّ 
املؤمن لـيس بكـذاب، املـؤمن لـيس بكـذاب، املـؤمن  ،ال: فيتوب هللا عليه، أيكذب املؤمن؟ قالقد يقتل مث يتوب 

  !!!فأين املؤمن الذي على هذه الشاكلة اآلن؟. ١٩}ليس بكذاب
ى كـل مـا عليـه وكل ماعليه هو العبادات ويعتقـد أنـه بـذلك أدَّ !! إذاً فلدينا اآلن فصام يف شخصية املسلم 

 J!! مــن عقيـــدة  ،فإصــالح األمــة يتوقــف علــى األخـــذ بــدين هللا كلــه !!األخــرى ميشــي علــى هـــواه النــواحى ويف
 ،وإذا مت ذلـك وُوضـع املسـلم يف أي موقـع أو حكـم فإنـه يـؤدى األمانـة كمـا ينبغـى ،وعبادات وأخالق ومعـامالت

  . فتنصلح أحوال األمة
ـــا  وال ، ســلوكيات املســلم وأخــالق املــؤمنونرجــع ثانيــة إىل  -ثــورة ســلوكية -وهــذه هــي الثــورة الــىت حنتاجهـ

Jمـع  ،ويشـتم ،أو يسـبُّ  ،ومـع ذلـك خيـرج املسـلم مـن املسـجد ويكـذب، نرجع إىل املساجد فهي مملوءة واحلمـد
َراَط املُسـَتِقيَم [ :أنه كان واقفاً أمام هللا يقول َعـَم [فهـل ، ]الفاحتـة٧، ٦[ ] ِصـَراَط الـَِّذيَن َأنَعمـَت َعلَـيِهمْ . اهِدنَــــا الصِّ أَنـْ

ــَلْت ســلوكيات الغــرب !! كــانوا يفعلــون ذلــك؟  ،]النســاء٦٩[ ]اÇُّ َعَلــْيِهم  –وســلوكياتنا اآلن مــع األســف ال هــي َحصَّ
   .)وأخذنا أخالقهم فضعنا ،أخذوا أخالقنا فسادوا( :وذلك ألن الغرب كما قال الشيخ حممد عبده

وسـائل املواصـالت  .املـروءةو الصـدق ، و اجلـد واالجتهـادو  ،اإلتقـان يف العمـلو فقد أخذوا من ديننـا األمانـة 
ـــل !! البضـــائع موجـــودة بـــال بـــائع ،ومـــع ذلــك ال ينـــزل الراكـــب إال بعـــد أن يـــدفع األجــرة!! هنــاك لـــيس فيهـــا ُحمصِّ

، !!املصـــريون !!مـــن الـــذي يغـــش هنـــاك؟ !!والصـــحف موجـــودة يف كـــل مكـــان تأخـــذ مـــا تريـــد منهـــا وتضـــع الـــثمن
وكمـا نـرى اآلن فـإن شـبابنا  –وَصـدَّروا لنـا الغـش والكـذب والغيبـة والبهتـان  ،أخذوا أخالقنا فسـادوا !!املسلمون

  !!!وما ال يغىن وال يسمن من جوع ةِ رَ مفتون مبا صدَّروه لنا من اجلنس واملوسيقى والكُ 
                                                 

  .ابن جريجعن مسلم رواه (١٦
ُ عنه ١٧ َّÇرواه أمحد زبن حبان عن َأَنٍس رضَي ا.  
 الطرباين يف الصغريرواه .عن ابن عمرَ ١٨
  .عن عبد هللا بن جرادوابن عساكر  ابن جرير ١٩
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ـــــة الصـــــاحل لنعـــــود إىل أخـــــالق األولـــــني وســـــلفنا ، إذاً فـــــنحن يف أمـــــس احلاجـــــة إىل ثـــــورة ســـــلوكية وأخالقي
ُ  [:وإذا رجعنا إىل ذلك فـإن أي حـاكم يـأتى مـن هنـا أو مـن هنـاك فهـو منـا، قـال تعـاىل، وسلوكيام ِإنَّ اÇَّ َال يـُغَـريِّ

ُوْا َما ِبأَنـُْفِسِهمْ  َما   .]الرعد١١[ ] ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ

يعـاملون املسـلمني بالرمحـة الـىت  هـل : الذين يقولون هـذا الكـالم -هداهم هللا -حىت إن إخواننا املتشددين 
ويقولون أننـا املسـلمون  ،بل بالشدة والفظاظة والغلظة ،أبداً  املسلمني؟صلى هللا عليه وسلم  كان يعامل Nا رسول هللا

أن يكفـــروا  اً ومـــن الـــذي أعطـــاهم تصـــرحي !!فمـــن الـــذي أعطـــاهم هـــذا احلكـــم؟!! والبـــاقى يف ضـــياع!! احلقيقيـــون
فهــل يســتطيع أحــد يف الوجــود كلــه أن  ،)ال إلــه ال هللا حممــد رســول هللا( :فــإذا كــان هنــاك مــن يقــول !!مســلمًا؟

ونـدعوا هللا أن يصـلح أحـوال ، وجاهليـة يف سـلوكهم ،هـذه جاهليـة يف أخالقهـم ويف علمهـم يقول أنـه غـري مسـلم؟
   .نا إىل أخالق السلف الصاحل وسلوكيام أمجعنياملسلمني ويردَّ 

اخلـــة مل نبعـــد عـــن موضـــوعنا دوإن كنـــا ىف إجابتنـــا عـــن هـــذه امل -ن إلســـتكمال ســـياق املوضـــوع ونعـــود اآل
  .J واحلمد

  نصائح ىف الدعوة لشباب العصر
   :والنصيحة اهلامة الىت أنصحها لشبابنا

  ة ال خنتلف يف املسائل الشكليَّ : أوالً 
 أو هــل نصــلي علــى .وهــذا وارد أيضــاً جنــادل يف هــل اجلمعــة هلــا آذان واحــد أم آذانــان؟ فهــذا وارد كــأن 

َن فـَُقولُــوا ِمْثــَل َمــا { :ي علــى حضــرة النــيب ألنــه قــالجيــب أن نصــلِّ  حضــرة النــيب بعــد اآلذان أم ال؟ ْعــُتُم اْلُمــَؤذِّ ِإَذا مسَِ
إ[ـا مـن الـذي قـال  !!إ[ا فريضة دخلت علـى اآلذان وغـريت مـن اآلذان؟: فيقول قائل ٢٠،}يـَُقوُل، مثَُّ َصلُّوا َعَليَّ 

فكلنــا يعــرف ألفــاظ اآلذان الثالثــة عشــر أو اخلمســة عشــر، ولــو كــان مــا بعــد ذلــك فريضــة لتوحــدت !! فريضــة؟
الكلمات عند كل املؤذنني ويف كل املساجد، لكننـا جنـد أن كـل واحـد مـن املـؤذنني يتغـىن يف فضـائل رسـول هللا مبـا 

هللا، وهنـاك مـن يقـول الصـالة والسـالم عليـك يـا  الصالة والسالم عليك يا رسول: يلهمه به هللا، فهناك من يقول
  !!!فلماذا االختالف إذن؟ ،وهذا دليل على أن ذلك ليس من اآلذان،شفيع هللا، وغريه وغريه

إذا كنا مجيعـاً متعلمـني فعلـى كـل  ه؟وإذا كنا سنختم الصالة هل خنتمها يف مجاعة جهاراً أو كل واحد يف سرِّ 
!! وهـذا معـروف -واحـد منـا مشـاغله   هـذه احلالـة تظهـر مشـكلة أخـرى، فلكـلِّ ولكـن ىف، هواحد أن خيـتم يف سـرِّ 

أختم الصالة يف الطريق، فإذا خـرج مـن املسـجد جيـد مـن يشـغله،  :وإذا مل خيتم الصالة يف مجاعة يستعجل ويقول
  !!!أو يتحدث معه فال خيتم الصالة 

                                                 
َفِإنـََّها َمْنزَِلٌة ِيف  ،فَِإنَُّه َمْن َصلَّى َعَليَّ َصَالًة َصلَّى هللا َعَلْيِه Nَِا َعْشرًا، مثَُّ َسُلوا هللا ِيل اْلَوِسيَلةَ { :، وتتتمتهَعْن َعْبِد اÇِّ ْبِن َعْمِرومسلم  ٢٠
 }َفَمْن َسَأَل ِيلَ اْلَوِسيَلَة َحلَّْت له الشََّفاَعةُ  ،َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن أَنَا ُهوَ  ،ِة َال تـَْنَبِغي ِإالَّ ِلَعْبٍد ِمْن ِعَباِد هللاْجلَنَّ 
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 -بكيفيـة اخلتـام  -اعة  لكـي خيـتم اجلاهـل خنتم مع بعضنا مج: ولذلك جند أن أجدادنا كانوا عقالء فقالوا
مع العامل، وأيضًا عندما ندعو ندعو يف مجاعة ألن يد هللا مع اجلماعة، ولكي خيـرج املسـلم مـن بـني يـدي هللا وقـد 

  !!فلماذا خنتلف يف مثل هذه األمور؟ .ى ما عليه J من طاعةأدَّ 
املســائل الشــكلية، وهــى ال تســتوجب اخلــالف وهكــذا قــس علــى ذلــك كــل األمــور الــىت فيهــا خــالف علــى 

أبدًا بني املسلمني واملسلمات، وإذا أردنا أن نصل فيها إىل رأى مجيع فباحلكمـة واملوعظـة احلسـنة والكلـم الطيـب 
  .ويكون هدفنا مجيعاً هو الوصول إىل احلق ...واللني 

  أال نتجرأ على الفتوى: واألمر الثاين
ــاً أن !! أســرع يف الفتــوى، وإال فــإن كــل مــن قــرأ كتــابني يف الطــب يفــتح عيــادة فلــيس معــىن أىن قــرأت كتاب

وكذلك يف أمور الفتـوى، فهنـاك أهـل الفتـوى املعتمـدين وهـم  .. كال!! فهل ينفع ذلك؟!! ويكشف على املرضى
ية، واألدلــة االســتنباط ،العلمــاء األجــالء الــذين درســوا يف األزهــر الشــريف، فهــم الــذين درســوا األســاليب العلميــة

وهؤالء هـم الـذين  .وطرق ختريج األحاديث، واأللفاظ يف كتاب هللا، وخترجيها ومعناها، كما كان يف زمن رسول هللا
الفتــوى ألهلهــا، قــال  وبــذلك نــردُّ ، يعطونــا املعــىن املــراد يف ســهولة ويســر، فــال حيــدث خــالف بيننــا بعــد ذلــك أبــداً 

  ).األنبياء٧(]   نُتْم َال تـَْعَلُمونَ َفاْسأَُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن كُ  [ : تعاىل
وذلـك  .اذهـب للعـامل، ال شـأن يل بـذلك: حـىت ولـو كنـت علـى علـم Nـا أقـول - فإذا عرضت علـىَّ فتـوى 

 وبـرٍّ  لكي يكون أمرنا دائمًا مجيع، وإذا حافظنا على هذين األمرين فسيظل شباب اإلسالم وأهل اإلسالم يف خـريٍ 
  .إىل يوم الزحام وسالمٍ 

  

  من فقه الفتوي: األمر الثالث
وفقــه  ،وفقــه الصــحابة ،كــان عليهــا الفقــه النبــويّ   ،وفيــه قاعــدتان مــن القواعــد الفقهيــة عنــد االســتفتاءات

  :وفقه أئمة املذاهب والسلف الصاحل أمجعني ،التابعني
ه وإمنا تكون اإلجابة على حسب حالة السائل، وهذ: ليس ألي سؤال إجابة قطعية: القاعدة األوىل

أن الشيخ فالن يقول   :وعلى ذلك ال تتمسك باإلجابة وتقول ،لقلب العامل واملفىتعزَّ وجلَّ  املسائل يكشفها هللا
والدليل !! ونفس السؤال تكون إجابته إلنسان آخر بصورة خمتلفة ،كذا، فقد تكون إجابة السؤال لفالن بكذا

وشيخ عن القبلة للصائم يف [ار رمضان، فمنع القبلة سأله شاب  صلى هللا عليه وسلم على ذلك أن رسول هللا
  فبم نفىت؟ -  للشاب، وأجازها للشيخ، وكما ترون فإ[ا فتوى واحدة على سؤال واحد

!! سـك نفسـه ويسرتســل، ومـن اجلـائز أال يسـتطيع أن ميفقـد أوقعنـاه فيمـا ال حيمـد عقبـاه، إذا أحبنـا للشـاب
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  .فكل واحد وله فتواه من شرع هللا !!رنا عليه واسع فضل هللاجَّ وإذا أفتينا الشيخ بفتوى الشاب فقد ح
إذاً فكل حكم من األحكام الشـرعية هنـاك نصـيب يف هـذا احلكـم للشـاب، وهنـاك نصـيب يف هـذا احلكـم 
للشيخ، وهناك نصيب يف هذا احلكم للرجـل، وهنـاك نصـيب يف هـذا احلكـم للمـرأة، وكـل بلـد أو مكـان مـن بـالد 

  .وهذا أمر مشهور ىف علم الفقه، حلكم من بلد إىل آخرهللا قد خيتلف فيه ا
وعنــدما انتقــل إىل مصــر  ،يف العــراق، وســألوه ووضــع هلــم مــذهباً  رضــي هللا عنــه الشــافعيولــذلك كــان إمامنــا 

واسـتنبط فقهـا !! وجد أن حال أهل مصر خيتلف عن حـال أهـل العـراق، فـألغى املـذهب القـدمي كلـه مـن التـدريس
  .يوافق أحوال مصر وأهل مصر )ذهب اجلديدامل( :جديدًا أمساه

وقـد ال أجيـب ، إذاً فالسؤال الذي أجيب عنـه يف مدينـة طفنـيس قـد ال أجيـب عنـه بـنفس اإلجابـة يف إسـنا
  .ألن املوضوع يكون إهلام من هللا على حسب حالة السائل، عنه بنفس اإلجابة يف القاهرة

يـا ابـن عـم رسـول  :جاءه رجل وقالرضي J عنهما سيدنا عبدهللا بن عباس  :دليل آخر لكي تطمئن القلوب
ومشـى  .ال، بـل ختلـد يف نـار جهـنم خالـدًا فيهـا أبـداً : قال عليَّ؟عزَّ وجلَّ  هل لو قتلت رجًال مث تبت يتوب هللا ،هللا

 !أعلــم: ، قــال)هللا عليــهإنــك تفــىت بأنــه مــن قتــل مث تــاب يتــوب  –إنــك ال تفــىت Nــذا (: فقــال لــه أصــحابه ،الرجــل
  .ويتوب ،قال ابن عباس :ت فيه أنه مل يقتل بعد، وجاء ليسألىن مث يأخذ بفتواي وينفذ جرميته، ويقولولكن تومسَّ 

ولكــن فـــالن هـــذا  ،مل أقتـــل: مـــن قتلــت يـــا رجــل؟، قـــال: فخــرج َمـــْن حولــه خلـــف الرجـــل مســرعني وقـــالوا
 !!آخــذ فتــوى مــن ابــن عبــاس مث أقتلــه : أخشــى هللا قلــتومــن شــدة غيظــي منــه فكــرت أن أقتلــه، وألين! أغــاظىن

 قُــْل َهـــِذِه َســِبيِلي َأْدُعــو ِإَىل اÇِّ َعَلــى َبِصــريٍَة َأنَــاْ [: يفــىت علــى بصــرية رضــى هللا عنهمــا فعرفــوا مــن ذلــك أن ابــن عبــاس
  )يوسف١٠٨( ]َوَمِن اتـَّبَـَعِين 

أن الشــيخ فــالن قــال كــذا لفــالن، ألن فالنــاً  :ممــا تقــدم جيــب عليــك أال تقــف عنــد فتــوى معينــة، أو تقــول
Nــا  مُ لِهــفاملكــان خيتلــف عــن املكــان، واإلنســان خيتلــف عــن اإلنســان، وكــل إنســان لــه فتــوى يُ  ،خيتلــف عــن فــالن

  .العلماء العاملني الذين خيشونه يف كل وقت وحنيو عباد هللا الصاحلني  الرمحنُ 
ميتنعون  صلى هللا عليه وسلم كان أصحاب رسول هللا :اإلمتناع عن الفتوى فيما مل يستجد: الثانية

هل وقع ذلك ( :وكانوا يذهبون إىل سيدنا عبدهللا بن مسعود ويسألونه فيقول هلم ،عن الفتوى يف شيء مل يقع
   ).هللا من أمة حممد من يفتيكم يف الواقعة دُ وجِ لو وقع فسيُ  :نريد أن نعرف لو وقع، فيقول: فيقولون الشيء؟

فإنك جيب أن تسأل عما حدث بالفعل، أما الشيء  ؟؟ف نفسك يا أخي يف شيء مل يقع بعدتكلفلماذا 
، ولذلك علينا بالفقه العصري الذي سيأتى رجاله ،الذي سيحدث يف املستقبل فال شأن لك به، وعندها سيأتى

  .حنن فيه اآلن

ن كتـب الفقـه القدميـة بفتـوى فمـن الـذي يسـتطيع أن يـأتيين مـن بطـو : وأعطيكم مثاًال مباذا أقصد مـن ذلـك
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؟ أو أطفال األنابيب؟؟ بالطبع فإن هذه األشياء كانت غـري موجـودة أو حبوب منع احلملعن شأن فوائد البنوك؟ 
ـُر يفَّ { :من قبل، ولذلك يلزمها فقه مستحدث، وقـد أوجـد هللا العلمـاء الـذين يفتـون يف مثـل هـذه األمـور ألن اْخلَيـْ

.}يـَـــْوِم الِقَياَمـــةِ َوِيف أُمَّـــِيت ِإَىلٰ 
٢١

وقـــد أعطـــى هللا  ســـبحانه وتعـــاىل هـــؤالء العلمـــاء آلـــة الفقـــه، فأوجـــدوا هلـــا الفتـــاوى  
ولكـن يسـأل عمـا حـدث فعـًال وسـيأتيك اجلــواب  ،إذاً علـى املـؤمن أال يسـأل عمـا سـيحدث. املناسـبة هلـذا الزمـان

  .عزَّ وجلَّ  من عند الكرمي الوهاب
  آله وصحبه وسلمسيدنا حممد وعلى  وصلى هللا على

*************  
 

 الدرر املنتثرة ٢١                                                 


