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  البلطجة في المجتمع 
  ما دورنا نحو ظهور البلطجية في المجتمع؟: ١سؤال

----------------------------------------------------------------------  

نحن لسنا مطالبين بتشكيل كتائب عسكرية فـي كـل قريـة ، في المجتمع لبلطجية الذين ظهروافيما يخص ا
لنقضـي علـيهم، وإال سـنكثر مـن المليشـيات والكتائـب العسـكرية، وسـتزيد حـّدة األمـر، ألن هـذه الكتائـب تحتـاج 

 حة، وإذا حــدث خــالف بــين العــائالت فيكــون هــذا الخــالف إلــى أســلحة، وستصــبح كــل الــبالد فيهــا كتائــب ُمســل
  .حبالسال

ــة فُنعينهــا  ــوّلى هــذا األمــر، فــإن قّصــرت الدول ــة هــي التــي تت ــة، والدول ــرك للدول إذن هــذا األمــر ينبغــي أن يُت
  وننبههــــــــــــــــــــــــــا، ونظــــــــــــــــــــــــــل نُنبههــــــــــــــــــــــــــا ونُعينهــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــــــاإلبالغ والمحاســــــــــــــــــــــــــبة،

ر لكــن لــو تركنـا هــذا األمــ .بمبـدأ بلغنــي وعرفنـي ألحاســب، حتــى تنتبـه الدولــة وتســتطيع أن تقضـي علــى هــذا األمـر
بـل  ،ويعُـّم الفسـاد وينتشـر القتـل ،فسيفعل كل واحد ما يريـد! !ك أنه لم يُعد هناك سلطة مركزيةألنفسنا فنتيجة ذل

  .وغيره من الترويع في كل البالد كما نرى اآلن
 مــواقعهم المختلفــة، أو المســئولين فــي فــإذن يجــب تــرك هــذا لــولي األمــر؛ إن كــان الحــاكم، أو المحــافظ،

  .ى ذلكونحن نُعينهم عل
******************  

  ينمِ لِ سْ المُ  نَ يْ بَـ  فُ لْ األُ 
  بين المسلمين ونوحد الصفوف وننزع الخالفات فيما بيننا؟ ب كيف نُعيد الحُ : ٢سؤال

--------------------------------------------------------------  

عـات أو الحقيقة لن تقوم لهذه الدولة قائمة إال إذا أنهينا الخالفات، إن كانت بين األحـزاب أو بـين الجما
فهـل معنـى ذلـك أن  ].الحجـرات١٠[ ﴾ِإنَمـا اْلُمْؤِمنُـوَن ِإْخـَوةٌ ﴿ :نكون جميعاً كمـا قـال اهللا تعـالى بين البلدان، بحيث

لكــن نُلغــي الخالفــات التــي ظهــرت علــى الســطح، ونُنهــي العصــبيات، ونُنهــي مــا  ،ُنخــرج قانونــاً يُلغــي األحــزاب؟ ال
 َأَحـدُُكمْ  يـُـْؤِمنُ  ال{:صـلى اهللا عليـه وسـلميـث نُطبّـق قـول حبيـب اهللا ومصـطفاه يؤدي إلـى المشـاكل التـي بـين النـاس، بح

  .١}لِنَـْفِسهِ  ُيِحب  َما ألِخيهِ  ُيِحب  َحتى
ــا أريــد أن أرّشــح نفســي، ال مــانع لكــن بشــرط أال أســيئ إلــى الخصــم، وال أشــّنع  فُنحــب الخيــر لبعضــنا، أن

مـؤمن أو  هذا ليس مـن شـروط اإليمـان، فـال ينبغـي لمـؤمن أن ُيشـّنع علـى عليه، وال أّتهمه بتهم باطلة أو زوراً، ألن
 يـَـْومَ  النـارِ  ِفـي اللهُ  َشانَهُ  َحق، بِغَْيرِ  ِبَها لُِيِشيَنهُ  َكِلَمةً  ُمْسِلمٍ  َعَلى َأَشاعَ  َمنْ {:صلى اهللا عليه وسلمقال  يتهّمه باطًال وزوراً؛

َوَال تـَْلِمـُزوا ﴿ :يقول لنا جماعـة المـؤمنين عز وجل إذا كان اهللا ! ليس فيه؟ من مالماذا يقول في أخيه المؤ ، ٢٢}اْلِقَياَمةِ 
لكن كونه يعيب أخاه فكأنما يعيـب  ،ال .وتلمزوا يعني تعيبوا، وهل اإلنسان يعيب نفسه؟ ].الحجرات١١[ ﴾َأنُفَسُكمْ 

                                                 
  الصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أنس رضي اهللا عنه ١
 والتوبيخ والتنبيه عن أبي ذر رضي اهللا عنه يالحاكم في المستدرك وسنن البيهق ٢
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  .ى اهللا عليه وسلمصلنفسه، ألن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً كما أخبر النبي 

أمـر بالسـتر   عـز وجـل لمؤمن أن يعيب مؤمنـاً، وال ُيشـّنع علـى مـؤمن، وال أن يفضـح مؤمنـاً، فـإن اهللا  فال ينبغي
 سـلمصـلى اهللا عليـه و والحبيـب . ٣}َوالسـْتر اْلَحيَـاءَ  ُيِحـب  ِسـتيرٌ  َحِيي  عز وجل  اللهَ  ِإن { :صلى اهللا عليه وسلمكما أخبر النبي 

ــنْ { :يقــول ــِلًما َســتَـرَ  َم ــي اللــهُ  َســتَـَرهُ  ُمْس نـَْيا ِف ــد ــُود والحــب  .٤}َواآلِخــَرةِ  ال إذن أخــالق اإلســالم إذا ســادت ســاد ال
األخالق غير اإلسالمية هي التي تؤدي إلى العصبية وإلى أفعال الجاهلية والتشـُعب  .والوئام بيننا جماعة المؤمنين
على الفضائيات، وما نراه في الصـحف والمجـالت، مـن هجـوم شـرٍس مـن كـل طائفـة  والتشّيع والعصبيات وما نراه

اهللا وُســنة حبيــب اهللا  وكلهــم علــى مــنهج كتــاب!! علــى الطائفــة األخــرى وكــأنهم أعــداء مــع أنهــم مــؤمنين ومســلمين
  .ومصطفاه

نتنـافس فـي الخيـر إذن فنحن نحتاج إلى أخالق اإليمان وأخالق النبي العدنان أن تسود بيننـا، وبعـد ذلـك 
مـــع بشــرط أن ال يكـــون بيننـــا وبـــين بعضــنا ال حقـــد وال حســـد وال بغضـــاء وال كراهيــة وال تمنـــى زوال النعمـــة، كلنـــا 

يحصل على األصوات نسّلم لـه ونعينـه علـى قضـاء الحاجـات، وهـذا هـو حـال  بعضنا نحب الخير لبعضنا، والذي
  .أن نكون منهم أجمعين عز وجل نسأل اهللا  المؤمنين الذين يريدون صالح األحوال وصالح البالد،

******************  
  السير إلى اهللا

  وهل اهللا بمكان حتى نصل إليه؟ ما المقصود بالسير إلى اهللا؟: ٣سؤال
----------------------------------------------------------------  

.  تعـالى بخـالف ذلـكال ُيحّيزه زمان وال ُيحيط به مكان، فكل ما خطر ببالك فهـو هالـك، واهللا عز وجل اهللا 
  .فما معنى كلمة السير إلى اهللا أو الوصول إلى اهللا؟

الوصـول بالنسـبة ألهـل البـدايات هـو الوصـول إلــى توفيـق اهللا، بـأن اهللا يتـوالني بتوفيقـه، فُيعيننـي علــى : أوالً 
ني لُ يُوصـ ذكره، وعلى شكره، وعلى ُحسن عبادته، وعلـى العمـل الـذي ُيكسـبني الرضـا مـن حضـرته، والعمـل الـذي

  .إلى الدرجات الُعلى في جنته
إذا اجتهدُت والزمُت طاعـة اهللا، وأخلصـت فـي الطاعـة والقصـد إلـى اهللا، وال أرجـو مـن الطاعـات إال : ثانياً 

 ،]بقـرةال٢٨٢[ ﴾َواتـُقـوْا اللّـَه َويـَُعلُمُكـُم اللّـهُ ﴿ :، فسأصل إلـى فـتح اهللا، فيفـتح علـى بعلـٍم إلهـاميجّل في ُعالهرضا اهللا 
 بَـَعنِـي ﴿ :بنوٍر في فؤادي أو يفتح علىقـال  ].يوسـف١٠٨[ ﴾ُقْل َهــِذِه َسـِبيِلي َأْدعُـو ِإلَـى اللّـِه َعلَـى َبِصـيَرٍة َأنَـْا َوَمـِن اتـ

 ﴿ :قبسـاً مــن الحكمــة أو يفــتح اهللا علـى ويُعطينــي ،٥٥}اللــهِ  بِنُـورِ  يـَْنظُــرُ  فَِإنـهُ  اْلُمــْؤِمنِ  ِفَراَســةَ  اتـُقـوا{:صـلى اهللا عليـه وســلم
ًرا َكِثيـًرا أو يفـتح علـى ويجعـل لـي لسـاناً لـه  ].البقـرة٢٦٩[ ﴾يُؤِتي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاء َوَمن يـُْؤَت اْلِحْكَمَة فـََقْد ُأوِتَي َخيـْ

. ه اهللابلسـاني وبـأقوالي مـن يحبـ عـز وجـل طالوة عند بني اإلنسان، فعندما يسمعوه ينجذبوا إلى اهللا، فيهدي بي اهللا 
  .، والفتح في هذا المجال كثيرجّل في ُعالهوهذا كله وصوٌل إلى فتح اهللا 

                                                 
 رضي اهللا عنه سنن أبي داود والنسائي عن يعلي بن منية التميمي ٣
 سنن ابن ماجة ومسند اإلمام أحمد عن أبي هريرة رضي اهللا عنه ٤
 سنن الترمذي والطبراني عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه ٥
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الوصول إلى مقام من مقامات القـرب عنـد اهللا، فإمـا أن أكـون مـن المقـربين، وإمـا أن أكـون فـي معيـة : ثالثاً 
 عـز وجـل وما معنى معيـة اهللا؟ أن يكـون اهللا  ].النحل١٢٨[﴾ ونَ ِإن الّلَه َمَع الِذيَن اتـَقوْا والِذيَن ُهم مْحِسنُ ﴿:عز وجل اهللا 

 ما عملتُ معي بتأييده ومساندته وحفظه وصيانته، فكل  وجهـًة أجـد أن اهللا  ثهتعمًال، أو توج وجـل معـي، فيكـون  عـز
  .جّل في ُعالهعلى أنني واصل إلى فضل اهللا وإكرام اهللا  هذا دليالً 

ِفـي َمْقَعـِد  .ِإن اْلُمتِقـيَن ِفـي َجنـاٍت َونـََهـرٍ ﴿ :يتجّلى على ويجعلنـي فـي مقـام يقـول فيـه تعالىسبحانه و اهللا : رابعاً 
بواليتــه، ويحرســني بعنايتــه، فيجعلنــي دومــاً مــع  عــز وجــل فيتــوالني اهللا  ،]القمــر٥٥ -٥٤[ ﴾ِصــْدٍق ِعنــَد َمِليــٍك مْقتَــِدرٍ 
ن و يقُ د األعمـال التـي يعملهـا الصـطين اإلنس والجن، ويجعلني دائماً أقـوم ببعد عني شياالصادقين من عباد اهللا، ويُ 

ــاِلِحيَن َوحَ ﴿ :أفــوز بمقــام لكــي ــَهَداء َوالص يِقيَن َوالش ــد ــيَن َوالصِبيــَن الن ــْيِهم م ــُه َعَل ــَم الّل ــَع الــِذيَن َأنـَْع ـــِئَك َم ُســَن فَُأْوَل
  ].النساء٦٩[ ﴾ُأولَـِئَك رَِفيًقا

، أو وجـــل  عـــز الُعظمـــى عنـــد اهللا  )مقـــام الصـــديقية(لهمنـــي فـــي قلبـــي باألعمـــال التـــي إذا عملتهـــا أســـتوجب فيُ 
ــر فــي قلبــي أســرار المعــاني اآلتيــة مــن عنــد )مقــام اللدنيــة( اســمهيرفعنــي إلــى مقــام  فعنــدما أقــرأ آيــات القــرآن تتفج ،
منـــي أســرار القـــرآن، ومعــاني القـــرآن، منــي؟ يُعل عل ومــاذا يُ  .، فــأكون ممـــن علمهــم الـــرحمنعـــز وجــل حضــرة الــرحمن 

 وخصائص القرآن، فُيعل ة بدون مُ مني هذه المعاني العلي م وال كتاب وال تفسير وال مفّسرعل.  
فيكــون الوصــول هــو الوصــول إلــى  ،زمــان ومكــان صــول إلــى اهللا علــى لغــة القــوم فــي أيوهــذا هــو معنــى الو 

ُهْم ﴿ :الوصـول إلـى مقـاٍم أرضـى فيـه عـن اهللا فيرضـى عنّـى اهللا..  الوصـول إلـى فـتح اهللا.. فضل اهللا  رِضـَي اللّـُه َعـنـْ
  ].المائدة ١١٩[ .﴾َوَرُضوْا َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

******************  
  حكمة العمل

  هل يجوز للمسلم أن يسأل عن حكمة العمل أم يُنّفذ وال يسأل؟: ٤سؤال
------------------------------------------------------  

بأعمــال وهــي العبــادات، أمرنــا بصــالة الصــبح والظهــر والعصــر والمغــرب والعشــاء، وجعــل  عــز وجــل أمرنــا اهللا 
والمغرب ثالثة، فهل يجـوز أن أفكـر فـي هـذا األمـر وأقـول لنفسـي  ،والعصر والظهر والعشاء أربعة ،الصبح ركعتين

وقـف عـن أن أت وينبغـي. األخرى أربعة؟ ال يجوز والصلوات ؟الثةوالمغرب ث ؟الصبح ركعتين عز وجل لماذا جعل اهللا 
ال يكـون  لو أن العقل يـدرك مـا نـزل بـه الـوحي، فن العقل ال يدرك ما نزل به الوحي، ألالتفكير فيما جاء به الوحي

 لكـن  .ال رسـولين والقرآن، وال يكون هنـاك داعيـاً إلرسـهناك داعياً للنبوة، ولكان كل إنسان يُدرك بعقله اهللا والد
نبيـاً ورسـوالً  صـلى اهللا عليـه وسـلموباإلسـالم دينـاً وبسـيدنا محمـد  افيما يعجز عنه العقل، مادمت آمنـت بـاهللا ربـ الوحي

  .صلى اهللا عليه وسلمفينبغي أن أتوقف عن البحث في كل ما جاءنا عن رسول اهللا 
لـه بابـاً  عـز وجـل فقـد يفـتح اهللا  -لُتقـى والـورع مـع ا -لكن إذا أكرم اهللا العبد واستقام وداوم على طاعـة اهللا 

 ﴾َواتـُقــوْا اللّــَه َويـَُعلُمُكــُم اللّــهُ ﴿ :بعــض حكمــة هــذه األحكــام مــن بــاب - علــى قــدره -مــن اإللهــام فيعــرف مــن اهللا 
  ].البقرة٢٨٢[
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هـــذه  عـــز وجـــل إذن ال تُــدَرك حكمـــة األحكـــام بالعقـــل، وال أســـتطيع معرفتهـــا بـــالفكر، ولكـــن قـــد يُعلمنـــي اهللا 
وداومـــت علــى الُتقـــى هللا، فُيعلمنـــي اهللا بإلهـــاٍم فــي قلبـــي، ويقـــذف فـــي قلبــي مـــا يتســـع بـــه  ،الحكــم إذا اتقيـــت اهللا

صدري، وما ينشرح له فؤادي بما أستطيع تحمله من العلوم اإللهية التي تشرح لي وتوّضح لـي بعـض حكمـة هـذه 
  .األحكام

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

  من يخرج على الحاكم فتوى إباحة دم
  قام أحد األشخاص بإصدار فتوى تبيح دم من يخرج على الحاكم، : سؤال

  أو يعترض عليه؟
----------------------------------------------------------  

لو أننا احتكمنا إلى األزهر في كل ما نـراه اآلن لـم يكـن بيننـا مشـكلة وال معضـلة، ألن األزهـر يمشـي علـى 
ــًة َوَســطًا﴿ :الوســطية اإلســالمية، ألن اهللا يقــول ــاُكْم أُم ــَذِلَك َجَعْلَن ت وال د وال تعنــلــيس فيــه تشــد  ،]البقــرة١٤٣[ ﴾وََك

 تســي ين، ال يخلــط ب، وال يخلــط السياســة بالــدين، وإنمــا منــاهج األزهــر كمــا تعلمناهــا ويتعلمهــا الجميــع دائمــاً للــد
البريـــة  الشـــرعية التـــي جـــاءت مـــن رب  وإنمـــا يتعلمهـــا ليـــتعلم األحكـــام ،سياســـية وال مـــذاهب حزبيـــة فيهـــا مـــذاهب

  .وحسب
يجـوز لمسـلم أن يحكـم علــى  قهـا مشـايخ األزهـر بأنهـا فتـوى باطلـة، لمـاذا؟ ألنـه الحق  وهـذه الفتـوى طبعـاً 

ومـا هـو حقهـا؟ مـن قتـل يُقتـل، إذا قتـل شخصـاً واعتـرف وثبتـت عليــه  .هـابالقتـل إال بحق ) ال إلـه إال اهللا(مـن يقـول 
 :صــلى اهللا عليــه وســلمقــال  ،)ال إلــه إال اهللا محمــد رســول اهللا( :د عــن اإلســالم، لكــن مــا دام قــد قــالالجريمــة، أو ارتّــ

أيضـاً ال يجـوز  هُ الُـفي حفظ اهللا، ومَ  هُ مُ أصبح دَ . ٦٦}ِبَحقهِ  ِإال َوَماَلهُ  نـَْفَسهُ  ِمني َعَصمَ  فـََقدْ  اللهُ  ِإال ِإَلهَ  ال: قَالَ  َفَمنْ {
ـــداء ـــه مـــن أهـــل  االعت ـــاهللا، قـــال علي ـــه وســـلماإليمـــان ب ـــل { :صـــلى اهللا علي ـــِلمِ  ُك ـــى اْلُمْس ـــِلمِ  َعَل ـــَرامٌ  اْلُمْس ـــهُ  َح ـــهُ  َدُم  َوَماُل
فمــا دام ينطــق بالشــهادتين وُيصــلي هللا،  ،ال يجــوز الخــوض فــي عــرض المســلم، ألن لــه حرمــة اإلســالم. ٧}َوِعْرُضــهُ 

هــذه الفتــوى اســتند فــي فتــواه إلــى الحــديث  مــن أصــدر .هــذا أمــٌر يخــالف صــريح اإلســالم!! فكيــف أســتبيح دمــه؟
. ٨٨}فَــاقْـتـُُلوهُ  َجَمــاَعَتُكمْ  يـَُفــرقَ  َأوْ  َعَصــاُكمْ  َيُشــق  َأنْ  يُرِيــدُ  َواِحــدٍ  رَُجــلٍ  َعَلــى َجِميــعٌ  َوَأْمــرُُكمْ  َأتَــاُكمْ  َمــنْ { :الــذي يقــول

أسـلحته للحـاكم القـائم؟ وهذا الحديث خـاص بالـذي خـرج محاربـاً، وهـل فـي المعارضـة عنـدنا مـن خـرج محاربـاً ب
  .٩٩}َجائِرٍ  ُسْلطَانٍ  ِعْندَ  َحق  َكِلَمةُ  اْلِجَهادِ  َأْفَضلَ { :صلى اهللا عليه وسلمإذن ال نهاجمه لرأيه، فقد قال  ،ال

 يَــا اللــهَ  اتـقِ {: ، فقـال لــه رجــلٌ رضــي اهللا عنــهوكــانوا يقولونهـا لعمــر بــن الخطـاب  ،كلمـة الحــق البـد وأن نقولهــا
ـرَ  ال َدْعـُه،: ُعَمـرُ  لَـهُ  فـََقالَ  اْلُمْؤِمِنيَن، َأِميرِ  َعَلى َأْكثـَْرتَ  فـََقدْ  اْسُكتْ : قَاِئلٌ  َلهُ  فـََقالَ  َعَلْيِه، ْكَثرَوأَ  ُعَمُر،  ِإنْ  ِفـيِهمْ  َخيـْ
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  مسند اإلمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه ٩
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ــرَ  َوال لَنَــا، يـَُقوُلوَهــا لَـمْ  فكــانوا . اعــدل: اتــق اهللا، أو أقــول لــه: فــال بـأس أن أقــول للحــاكم، ١٠}نـَْقبَــلْ  لَــمْ  ِإنْ  ِفينَــا َخيـْ
 بِـيقولون ذلك حتى لحضـرة الن ـِه، َرُسـولَ  يَـا اْعـِدلْ : ، فجـاءه رجـٌل وقـال لـهعليـه وسـلم صـلى اهللا يصـلى اهللا عليـه فـََقـاَل  الل

  .١١}؟َأْعِدلْ  َلمْ  ِإنْ  يـَْعِدلُ  َوَمنْ  ،َويـَْلكَ { :وسلم
رب، إن كانــت هنـاك جماعــة قــد فلــيس هنـاك حــرٌج، إذن فالقتـل لمــن؟ لمـن أعلــن الحـ وكونـه يواجهــه بـرأي

لكـن . جّهزوا جيشاً وأعلنـوا الحـرب علـى الحـاكم فهـؤالء يُعلـن علـيهم الحـرب، وهـذه هـي الفتـوى فـي هـذا البـاب
ــ فعلـــى  .م األفــواهشــخص يــتكلم علــى ولــي األمــر وال يعجبـــه حالــه، فــال شــيء عليــه، ولــيس فيهـــا شــيئاً، فــال نُكم

 ن ال ينتقص وال يشتم وال يُسّب وال يلعـن، فُيعبّـر فقـط عـن وجهـة نظـره التـي ر برأيه صراحة بشرط أالمسلم أن يُعب
  .أجمعين ماهللا عنه يرضأباحها اإلسالم، والذي كان عليه الحبيب المصطفى وأصحابه علي الدوام 

ه ســبحان، وال يجــوز لــه اإلفتــاء فــي ديــن اهللا عــز وجــل فهــذه فتــوى باطلــة وال يؤخــذ بهــا، وهــو جاهــٌل بــدين اهللا 

  .وتعالى
  وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمّ 

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

                                                 
  الخراج ألبي يوسف ١٠
  الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه ١١


