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المقدمة

الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله، وبعد:

ف�إن األمة اإلس�المية تعي�ش خط�را حقيقيا يس�تهدف إس�المها ودينها 

وعقيدتها، ويس�تهدف كذلك كيانها وسيادتها واس�تقاللها وثرواتها، وهذا 

اإلرهاب العظيم واالحتالل العس�كري والعدوان الديني والثقافي باإلكراه 

لف�رض النظ�ام الغرب�ي الديموقراطي ُيف�رض على األمة اإلس�المية فرضا 

وإكراها باس�م »الحرية«، فلم تر األمة اإلس�المية أكذوبة عظمى كهذه التي 

يمارسها األمريكيون وبمعاونة األوروبيين، وأذنابهم في ديار المسلمين ومن 

جذبوه إليهم من خونة الدعاة والجهال المغرر بهم من أبناء المسلمين.

وأصب�ح في خليجنا العرب�ي اليوم »أكاديمية التغيي�ر«، وتولى إدارة هذه 

األكاديمي�ة خليط م�ن اليهود والنص�ارى واإلخوان المس�لمين والقطبيين 

وبدعم من إحدى حكومات الخليج، فمن هؤالء األش�رار »عزمي بش�ارة« 

يهودي الهوية نصراني الديانة، ويوسف القرضاوي وصهره شريف مرسي، 

وسلمان العودة، وطارق السويدان.

وش�رور هذه األكاديمية الخبيثة واضحة المعالم فهي تس�تهدف إفس�اد 

عقيدة المس�لمين عموم�ا حيث يوطيء هؤالء لهيمن�ة العلمانية على منهج 
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وحياة المسلمين، ويسعى هؤالء إلسقاط اإلسالم - ال مكن الله لهم - من 

دولة اإلسالم التي تطبقه »المملكة العربية السعودية« حيث قال القرضاوي: 

»الحرية قبل الشريعة«.

وم�ن مقاصد »أكاديمي�ة التغيير« الش�ريرة تهيئ�ة المجتمع لقب�ول الردة 

وعقي�دة التثليث الش�ركية النصرانية، حيث رّخص الس�ويدان في الردة عن 

اإلس�الم بدع�وى الحرية، فم�ا أهون الردة على »الس�ويدان«، وكل مس�لم 

يعرف كيف أجمع الصحابة على قتال المرتدين، وكل مس�لم سوي الفطرة 

س�ليم العقل صحيح االعتقاد يس�تحيل أن يتفوه بهذا الكالم الذي هو »ردة 

محض�ة«، والعجيب أن داعية الردة الس�ويدان يمّجده طارق الحبيب ويراه 

مج�ددا، ويمّجده كذلك س�لمان الع�ودة، وهذا من أس�باب افتتان ضعاف 

العق�ول من المس�لمين من أتب�اع الع�ودة والحبيب بالضالالت واإلفس�اد 

الذي يسعى إلقامة أركانه مؤسسو أكاديمية التغيير.

واإلخ�وان المس�لمون تعاض�دوا م�ع العلمانيين ف�ي صناع�ة أكاديمية 

التغيير وصار دعاة العلمانية يستفتحون على المسلمين ب� »الدولة المدنية«، 

وكأننا ال نعيش في دولة مدنية، وإنما غرضهم بذلك إزاحة تطبيق الشريعة، 

وفص�ل الدين ع�ن الدولة ومنع حكم اإلس�الم، وإقامة دول�ة علمانية على 

نمط الغرب الكافر.

المقدمة
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ومدنية دولة اإلس�الم صنعها نبينا محمد  وخلفاء اإلس�الم، فكان 

للمس�لمين بيت المال »وزارة المالية«، وكان عمر بن الخطاب  يرعى 

األيت�ام واألرام�ل والضعف�اء وينف�ق عليه�م »وزارة الش�ؤون االجتماعي�ة 

والعم�ل«، والوليد ب�ن عبد الملك أغن�ى المجذومين عن الس�ؤال »رعاية 

ذوي االحتياجات الخاصة)1(«، وهكذا. 

هذه الغارة الش�ديدة على عقيدة اإلس�الم تس�تهدف س�يادته وأن يكون 

طوع الغرب الكافر يأتمر بأمره وينتهي بنهيه فيجب على المسلمين حراسة 

الدي�ن وتحذير المس�لمين من هذا الخطر العظي�م، من أجل هذا كتبت هذا 

المصّنف في بيان بطالن العلمانية، ونقض تأسيس القرضاوي والسويدان، 

والل�ه حاف�ظ وناصر دين�ه، وإن تتولوا يس�تبدل قوم�ا غيركم ث�م ال يكونوا 

أمثالكم.

والحمد لله رب العالمين

كتبه 
حمد بن إبراهيم العثمان

)1( الجوهر الثمين في سير الملوك والسالطين ص 86
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الباب الأول
خطر الغزو الثقافي والحريات

الباب الأول
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الإ�ضالم م�ضدر قوتنا

اإلس�الم مص�در قوتن�ا بالريب، فل�م يكن للعرب ش�أن قبل اإلس�الم، 

فبع�ث الله فيهم رس�وال من أنفس�هم يعلمهم الكت�اب والحكمة ويزكيهم، 

ويخرجه�م م�ن الظلم�ات إلى الن�ور، فآمنوا بالل�ه ربا وبمحم�د  نبيا 

ورس�وال، وباإلس�الم دينا، فعمرت قلوبهم بالتوحيد وزاد اإلس�الم قوتهم 

قوة، فاس�تعمل الله شجاعتهم وفروسيتهم في الجهاد في سبيل الله ففتحوا 

األمص�ار، ونصروا الله فنصرهم، وصارت لهم الرفعة والظهور على أنحاء 

المعمورة تحقيقا لوعد الله نث چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ مث ]الح�ج: 40[، وق�ال تعال�ى: نث ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ مث ]التوبة: 33[.

واآلن يريد أهل الش�ر والمتعالمون كالس�ويدان والقرضاوي أن يسلبونا 

س�بب قوتنا ومصدر عزتنا، وهو هذا اإلس�الم، فأدخل علينا دعاة التغريب 

باس�م الثقاف�ة اإللح�اد، والعلماني�ة، واإلش�تراكية، واإلباحية، وأش�غلونا 

بالسفاس�ف والملهيات، ألن نكون موتى األحياء، ب�ال مقومات حياة، وال 

دي�ن، وال ع�ّزة، وال كرام�ة، وال رض�ى رب العالمين، فنكون لقمة س�ائغة 

للطامعي�ن ف�ي دي�ار المس�لمين، فاحذروا أبناء اإلس�الم حقيق�ة ما تنطوي 

علي�ه الثقافة الغربية، وتمس�كوا بدينكم وانصروا الله بالتمس�ك بهذا الدين 



17

ينصرك�م، وال تضيع�وه فيذه�ب عزك�م وتس�لب كرامتك�م، ق�ال أبو 

ال�درداء  »م�ا أه�ون الخل�ق عل�ى الل�ه إذا ضّيع�وا دين�ه«.

)1(: »وق�د أمر الل�ه س�بحانه عباده  ق�ال اإلم�ام عبدالعزي�ز ب�ن ب�از 

المؤمني�ن أن يع�ّدوا للكفار ما اس�تطاعوا من الق�وة، وأن يأخذوا حذرهم، 

كم�ا في قوله عز وجل: نث ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ىئ مث ]األنفال: 60[، 

وقوله سبحانه: نث ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڻ مث ]النساء: 71[، وذلك 

ي�دل على وج�وب العناية باألس�باب والحذر من مكائد األع�داء، ويدخل 

ف�ي ذلك جميع أنواع اإلعداد المتعلقة باألس�لحة واألبدان، كما يدخل في 

ذلك إعداد جميع الوس�ائل المعنوية والحس�ية وتدري�ب المجاهدين على 

أنواع األس�لحة وكيفية استعمالها، وتوجيههم إلى كل ما يعينهم على جهاد 

عدوهم والس�المة م�ن مكائده في الكر والف�ر، واألرض، والجو، والبحر، 

وفي س�ائر األحوال، ألن الله س�بحانه أطلق األمر باإلع�داد وأخذ الحذر، 

ول�م يذكر نوعا دون ن�وع، وال حاال دون حال، وما ذل�ك إال ألن األوقات 

تختلف، واألس�لحة تتنوع، والعدو يقل ويكثر، ويضعف ويقوى، والجهاد 

قد يكون ابتداًء، وقد يكون دفاعا، فلهذه األمور وغيرها أطلق الله س�بحانه 

األمر باإلعداد وأخذ الحذر ليجتهد قادة المسلمين وأعيانهم ومفكروهم في 

إعداد ما يستطيعون من القوة لقتال أعدائهم وما يرونه من المكيدة في ذلك، 

)1( مجموع الفتاوى البازية )445-441/2(

الإ�ضالم م�ضدر قوتنا
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وقد صح عن رسول الله  أنه قال »الحرب خدعة«، ومعناه: أن الخصم 

قد يدرك من خصمه بالمكر والخديعة في الحرب ماال يدركه بالقوة والعدد، 

وذلك مجّرب معروف، وقد وقع في يوم األحزاب من الخديعة للمشركين 

واليه�ود والكيد لهم على يد نعيم بن مس�عود  ب�إذن النبي  ما كان 

من أس�باب خذالن الكافرين وتفريق ش�ملهم واخت�الف كلمتهم، وإعزاز 

المس�لمين ونصرهم عليه�م، وذلك من فضل الله ونص�ره ألوليائه ومكره 

له�م، كما ق�ال عز وج�ل: نث ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ مث 

]األنف�ال: 30[، ومم�ا تقدم يتضح ل�ذوي البصائر أن الواج�ب امتثال أمر الله 

واإلعداد ألعدائه وبذل الجهود في الحيطة والحذر، واستعمال كلما أمكن 

من األسباب المباحة الحسية والمعنوية، مع اإلخالص لله واالعتماد عليه 

واالس�تقامة على دينه، وس�ؤاله المدد والنصر، فهو سبحانه وتعالى الناصر 

ألوليائ�ه والمعي�ن له�م إذا أدوا حق�ه، ونف�ذوا أمره وصدقوا ف�ي جهادهم 

وقص�دوا بذلك إع�الء كلمته وإظهار دينه، وقد وعدهم الله بذلك في كتابه 

الكريم وأعلمهم أن النصر من عنده ليثقوا به ويعتمدوا عليه مع القيام بجميع 

األسباب، قال تعالى: نث ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ مث 

]محمد: 7[، وقال س�بحانه: نث ھ ھ ھ ے ے ۓ مث ]الروم: 47[، 

وق�ال عز وج�ل: نث چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
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کگ گ گ گ ڳ مث ]الح�ج: 40 - 41[، وق�ال ع�ز وج�ل نث ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژڑ گ مث ]الن�ور: 55[، وق�ال تعال�ى: نث ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ مث ]آل عم�ران: 120[، وق�ال 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث  س�بحانه: 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ مث ]األنفال: 9 - 10[.

وق�د س�بق في هذا المعن�ى آية س�ورة الصف، وهي قول�ه تعالى:نث ں 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ېئېئ ىئ ىئ ىئ مث ]الص�ف: 10 - 13[، واآلي�ات ف�ي ه�ذا المعنى كثيرة، 

ولما قام س�لفنا الصالح بما أمرهم الله به ورس�وله  وصبروا وصدقوا 

ف�ي جهاد عدوهم نصره�م الله وأيدهم وجعل له�م العاقبة مع قلة عددهم 

وعدته�م وكثرة أعدائهم، كما قال عز وجل: نث ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک مث ]البق�رة: 249[، وق�ال ع�ز وجل: 

ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  نث 

الإ�ضالم م�ضدر قوتنا
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ڑ ک ک ک مث ]آل عم�ران: 160[، ولم�ا غّي�ر المس�لمون وتفرقوا، 

ولم يس�تقيموا عل�ى تعاليم ربهم، وآث�ر أكثرهم أهواءه�م أصابهم من الذل 

والهوان وتس�لط األعداء ماال يخفى على أحد، وما ذاك إال بس�بب الذنوب 

والمعاص�ي، والتفرق واالختالف، وظهور الش�رك والب�دع والمنكرات في 

غالب البالد، وعدم تحكيم أكثرهم الش�ريعة، كما قال الله س�بحانه: نث ٱ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
نث ی ی جئ حئ مئ ىئ  ٿ ٿ مث ]األنف�ال: 53[، وق�ال ع�ز وج�ل: 
يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مث ]ال�روم: 41[، ولّم�ا 
حص�ل من الرماة ما حصل يوم أحد من النزاع واالختالف واإلخالل بالثغر 

الذي أمرهم النبي  بلزومه، جرى بسبب ذلك على المسلمين من القتل 

والج�راح والهزيمة م�ا هو معل�وم، نث ی ی ی جئ حئ مئ 

عم�ران:  ]آل  مث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  جتحت  يب  ىب  مب  خب  جبحب  يئ  ىئ 

165[، ولو أن أحدا يس�لم من ش�ر المعاصي وعواقبها الوخيمة لسلم رسول 

الل�ه  وأصحابه الكرام يوم أح�د، وهم خير أهل األرض، ويقاتلون في 

س�بيل الله، ومع ذلك جرى عليهم ما جرى بسبب معصية الرماة التي كانت 

عن تأويل ال عن قصد للمخالفة لرس�ول الله  والتهاون بأمره، ولكنهم 

لما رأوا هزيمة المش�ركين ظنوا أن األمر قد انتهى، وأن الحراس�ة لم يبق لها 

حاج�ة، وكان الواج�ب أن يلزموا الموقف حتى ي�أذن لهم النبي  بتركه 

ولك�ّن الله س�بحانه ق�د قّدر ما ق�ّدر، وقضى ما قضى لحكمة بالغة وأس�رار 
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عظيم�ة، ومصالح كثيرة قد بّينها في كتابه س�بحانه وعرفها المؤمنون، وكان 

، وأنه رس�ول الله  حقا،  ذلك من الدالئل على صدق رس�ول الله 

وأنه بش�ريصيبه مايصيب البش�ر من الجراح واآلالم ونحو ذلك، وليس بإله 

يعب�د، ولي�س مالكا للنصر، بل النصر بيد الله س�بحانه ينزله على من يش�اء، 

وال سبيل إلى استعادة المسلمين مجدهم السالف واستحقاقهم النصر على 

عدوهم إال بالرجوع إلى دينهم واالس�تقامة عليه ومواالة من وااله، ومعاداة 

من عاداه، وتحكيم شرع الله سبحانه في أمورهم كلها، واتحاد كلمتهم على 

الحق، وتعاونهم على البر والتقوى، كما قال اإلمام مالك بن أنس  »لن 

يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أولها«، وهذا قول جميع أهل العلم، والله 

سبحانه إنما أصلح أول هذه األمة باتباع شرعه، واالعتصام بحبله، والصدق 

في ذلك، والتعاون عليه، وال صالح آلخرها إال بهذا األمر العظيم«.

الصحابة  في غزوة أحد عصوا الرسول  ونزلوا من جبل الرماة 

فهزم�وا، فكي�ف ال نهزم ونح�ن تركنا جباال من التكالي�ف اإللهية، قال ابن 

)1(: »وإنما المؤمنون يصدر منهم م�ن المعصية والمخالفة التي  القي�م 

تض�اد اإليمان ما يصير به للكافرين عليهم س�بيل، بحس�ب تلك المخالفة، 

فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم، كما تسّببوا إليه يوم أحد بمعصية 

الرسول  ومخالفته«.

)1( إغاثة اللهفان )196-195/1(

الإ�ضالم م�ضدر قوتنا
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وال أح�د يس�تطيع أن ينكر حقيقة أن األمة إنم�ا ضعفت بتضييع دينها، 

ال�ذي ه�و مصدر قوتها، فإنها إذا لم ينصرها الله ال ناصر لها، قال تعالى: 

ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  نث 

ڑ ک ک ک مث ]آل عمران: 160[.

)1(: »فلما ظهر النفاق والبدع والفجور  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

المخال�ف لدين الرس�ول  س�لطت عليه�م األعداء، فخرج�ت الروم 

النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة، وأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد 

شيء، إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المائة الرابعة.

وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق، وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار 

النص�ارى والمنافقين المالحدة، إلى أن تولى نور الدين الش�هيد، وقام بما 

قام به من أمر اإلسالم وإظهاره، والجهاد ألعدائه«.

ومن أعظم ما ضيعت األمة من أسباب قوتها التي أمرها ربها إعداد القوة 

خصوصا في الصناعات الحربية فضال عن الصناعات المدنية مع أننا أسبق 

وأقوم بذلك من الحضارة العلمانية المعاصرة.

)2(: »وأس�باب الق�وة المادية  ق�ال العالم�ة عبدالرحم�ن الس�عدي 

معلومة، وليست تحد، وقد أمرنا الله تعالى بإعداد القوة ألعدائنا ما استطعنا، 

)1( مجموع الفتاوى )178/3(
)2( مقاالت كبار العلماء في الصحف السعودية القديمة )216/1(
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م أوالدنا في كل فرع من فروع القوة ما يمكن، فتعلم طائفة كبيرة  فالبد أن نعلِّ

في الهندسة الميكانيكية والكهربائية، ونعلم طائفة في الكيمياء، وهلم جرا، 

في كل علم وفن، ونعمل المعامل إلخراج أنواع األسلحة والسفن الحربية 

والطائرات وغير ذلك، ونترك اللعب واللهو والهزل.

وأما القوى المعنوية فهي اإليمان بالله، والتمس�ك بالفضائل واألخالق 

الت�ي تزيدن�ا ارتباط�ا بعضنا ببع�ض، وتجعل األم�ة متضافرة تش�عر بالعزة 

القومية والوحدة الوطنية.

وكل م�ن عم�ل على خالف ه�ذا النظام مما يضعف الق�وة كان له جزاء 

صارم يجعله عبرة بغيره.

وجدي�ر باألم�ة الضعيفة، والمس�لوبة الع�زة أن تجدَّ في األمر، وتنس�ى 

اللذائذ الشهوية، حتى تعود لها قوتها بتماسك أجزائها وعلو نفسها، وحتى 

ال يطمع أحد في اس�تعبادها، أما الطابع الذي هي عليه اليوم فيجب أن ينبذ 

ويلقى في الزبالة.

الق�وة هي التي فيها الحياة، والضعف ي�ؤدي إلى الممات، وجملة القول 

أن اإلس�الم الصحي�ح هو مبع�ث القوة وأساس�ها، فمتى تمس�كت األمة به 

قوي�ت وس�ادت، وإذا تركته وتس�اهلت في�ه وتهاونت، وقعت ف�ي مهاوي 

الشقاء والضعف والموت«.

الإ�ضالم م�ضدر قوتنا
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)1(: »إن تأخر المس�لمين  وقال العالمة عبدالرحمن الس�عدي أيضا 

فيما ذكرت ليس ناشئا عن دينهم، فإنه قد علم كل من له أدنى نظر وبصيرة أن 

دين اإلسالم يدعو إلى الصالح واإلصالح في أمور الدين وفي أمور الدنيا، 

ويحث على االستعداد، من تعلم العلوم والفنون النافعة، ويدعو إلى تقوية 

القوة المعنوية والمادية لمقاومة األعداء والس�المة من شرهم وأضرارهم، 

ول�م يس�تفد أح�د منفعة دنيوي�ة - فضال عن المناف�ع الديني�ة - إال من هذا 

الدين، وهذه تعاليمه وإرش�اداته قائمة لدينا تنادي أهلها:هلم إلى االشتغال 

بجميع األسباب النافعة التي تعليكم وترقيكم في دينكم ودنياكم.

أفبتفريط المسلمين يحتج على الدين؟! إن هذا لهو الظلم المبين!

أليس من قصور النظر، ومن الهوى والتعصب، النظر في أحوال المسلمين 

في هذه األوقات التي تدهورت فيها علومهم وأعمالهم وأخالقهم، وفقدوا 

فيها جميع مقومات دينهم، وترك النظر إليهم في زهرة اإلس�الم والدين في 

الصدر األول، حيث كانوا قائمين بالدين، مس�تقيمين على الدين، س�الكين 

كل طري�ق يدعو إليه الدين، فارتقت أخالقه�م وأعمالهم حتى بلغت مبلغا 

ما وصل إليه، ولن يصل إليه أحد من األولين واآلخرين، ودانت لهم الدنيا 

من مش�ارقها إلى مغاربها، وخضعت لهم أقوى األمم، وذلك بالدين الحق 

والعدل والحكمة والرحمة، وباألوصاف الجميلة التي كانوا عليها.

)1( مقاالت كبار العلماء في الصحف السعودية القديمة )253-252/1(
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أليس ضعف المسلمين في هذه األوقات يوجب ألهل البصائر والنجدة 

منهم أن يكون جّدهم ونش�اطهم وجهادهم األكبر متضاعفا، ويقوموا بكل 

ما في وس�عهم، لينالوا المقامات الش�امخة، ولينجوا من الهوة العميقة التي 

وقعوا فيها؟!

أليس هذا من أفرض الفرائض وألزم الالزمات في هذا الحال؟

فالجه�اد في حال قوة المس�لمين، وكثرة المش�اركين فيه له فضل عظيم 

يفوق سائر العبادات، فكيف إذا كانوا على هذه الحالة التي وصفت؟

ف�إن الجهاد ال يمكن التعبير عن فضائله وثمراته، ففي هذه الحال يكون 

الجهاد على قسمين:

أحدهما: السعي في تقويم المسلمين، وإيقاظ هممهم، وبعث عزائمهم، 

وتعليمهم العلوم النافعة، وتهذيبهم باألخالق الراقية، وهذا أش�ق األمرين، 

وهو أنفعهما وأفضلهما.

والثاني: السعي في مقاومة األعداء، وإعداد جميع العدد القولية والفعلية 

والسياسية، الداخلية والخارجية، لمناوءتهم والسالمة من شرهم!«.

* * *

الإ�ضالم م�ضدر قوتنا
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الغزو الفكري والثقافي اأخطر من الغزو الع�ضكري

الغ�زو الفكرى أخطر من الغزو العس�كري بالري�ب، ألن من يقبل ثقافة 

الكافري�ن ينبهر ويفتتن به�م، ويغتر بهم، ويكون ط�وع ثقافتهم وربما صار 

داعية لها محاميا عنها ينصرها، ويهيء لها أسباب الظهور واإلستعالء على 

كل ما خالفها ولو كان ما خالفها هوالحق والنور من شريعة رب العالمين.

م�ن أجل هذا ال يجوز لن�ا التهاون باألفكار المنحرف�ة والعقائد الزائفة، 

ب�ل يجب علينا بي�ان ما فيها من الض�الل نصحا للعباد، وصيان�ة لعقائدهم 

م�ن الفس�اد، وصيانة ألوطاننا م�ن هذا الغزو الضال، ب�ل إن الغزو الفكري 

والعس�كري متالزمان، فالغزو الفكري والثقافي يوطيء للغزو العسكري، 

وه�ذا تج�ده واضحا ف�ي الواقع العمل�ي، فإنظر إل�ى أفغانس�تان مثال، فإن 

الش�يوعيين األفغ�ان وطأوا للش�يوعيين ال�روس إلحتالل دياره�م وطلبوا 

منه�م التدخل العس�كري لحماية العقي�دة اإللحادية الش�يوعية التي تناصر 

فيها األفغان والروس.

)1(: »الغ�زو الفكري ه�و: مصطلح  ق�ال اإلم�ام عبدالعزي�ز بن ب�از 

حدي�ث يعني مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من األمم لإلس�تيالء على 

أم�ة أخرى، أو التأثير عليه�ا حتى تتجه وجهة معينة، وه�و أخطر من الغزو 

العس�كري، ألن الغزو الفكري ينحو إلى الس�رية، وس�لوك المآرب الخفية 
)1( الدرر البازية في الرد على االنحرافات العقدية والشرعية ص174
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ف�ي ب�اديء األمر، فال تح�س به األمة المغزوة وال تس�تعد لص�ده والوقوف 

ف�ي وجهه حتى تقع فريس�ة له، وتك�ون نتيجته أن هذه األم�ة تصبح مريضة 

الفكر واإلحس�اس تحب ما يريده لها عدوها أن تحبه وتكره ما يريد منها أن 

تكرهه.

هو داء عضال يفتك باألمم، ويذهب ش�خصيتها، ويزيل معاني األصالة 

والق�وة فيه�ا، واألم�ة التي تبتلى ب�ه ال تحس بم�ا أصابها، وال ت�دري عنه، 

ولذلك يصبح عالجها أمرًا صعبا، وإفهامها سبيل الرشد شيئا عسيرا.

وه�ذا الغزو يقع بواس�طة المناهج الدراس�ية، والثقافة العامة، ووس�ائل 

اإلعالم، والمؤلفات الصغيرة والكبيرة، وغير ذلك من الشؤون التي تتصل 

باألم�م، ويرجو الع�دو من ورائها صرفها ع�ن عقيدتها، والتعل�ق بما يلقيه 

إليها، نسأل الله السالمة والعافية«.

فخط�ر الغزو الفكري على األمة اإلس�المية مع إفس�اده لمقومات قوتها 

في دينها وعقيدتها وأخالقها واضح نرى أن الجهلة إذا قبلوا ثقافة العلمانية 

والتغريب صاروا دعاة له وقاموا نيابة عن الكفار في إفساد عقائد المسلمين 

وأخالقهم، ومحاربة دين اإلسالم وشرع الله وحكمه.

)1(: »إن العلم نوع من الجهاد  قال ش�يخنا العالمة محمد العثيمي�ن 

في س�بيل الل�ه، ألن طالب العلم يح�اج أعداء الش�ريعة بالحق ليدحض به 

)1( تفسير سورة الصافات ص38-37
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باطله�م، وأحيان�ا يكون الغزو الفك�ري أعظم فتكا من الغزو المس�لح كما 

هو مش�اهد، فإن الغزو الفكري يدخل كل بيت باختيار صاحب البيت دون 

أن يجد معارضة أو مقاومة، لكن الغزو العس�كري ال يدخل البيت، بل وال 

يدخل البلد إال بعد قتال مرير ومدافعة شديدة، فأعداء المسلمين يتسلطون 

عليهم - أحيانا -بالغزو المس�لح بالقتال، وهذا يمكن التحرز منه، وأحيانا 

بالغزو الفكري وهو أش�د وأنكى من الغزو المسلح، ألنه يصيب المسلمين 

في قعر بيوتهم وال يعلمون به، ربما يخرجون من اإلسالم ويمسح اإلسالم 

م�ن أفئدته�م مس�حا كامال، وه�م ال يش�عرون، ألنه�م يغزون المس�لمين 

بالشهوات، والقلب إذا انغمس بالشهوات نسي ما ُخلق له، نسي عبادة الله، 

ولم يكن في قلبه تعلق بالله عز وجل، فتجد اإلنسان في حال قيامه وقعوده 

وذهابه ومجيئه ال يفكر إال بهذه الش�هوات، وال يس�عى إال لهذه الشهوات، 

وكأنه لم يخلق لغيرها.

كذل�ك يغذون في نف�وس الضعفاء تعظي�ب هؤالء الكف�ار، وأنهم أكثر 

تقدم�ا، وأش�د حض�ارة، وأقوم طريق، وما ش�ابه ذلك فينصهر المس�لم في 

حرائق هؤالء القوم، وهذا ال شك أنه موجود، وأن كثيرا من البالد اإلسالمية 

زالت معنوياتها وهلكت شخصيتها بسبب هذا الغزو الفكري.

إنهم لو غزو البالد اإلسالمية غزوا عسكريا لحلوا بأبدانهم البالد، ولكن 

قل�وب الناس ناف�رة مبغضة لهم، لكن المش�كل أن يغزوا الن�اس بصفاتهم 
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وأخالقهم وعقائذهم وهم جالس�ون في بيوتهم قد فتحوا لهم القلوب هذا 

هو المش�كل، وهذا هو الدمار، ولهذا كان الغزو بالسالح العلمي المستمد 

من كتاب الله تعالى وس�نة رس�وله  مس�اويا إن لم يكن أنفع وأبلغ من 

الغ�زو العس�كري، فأن�ا أحثكم - ب�ارك الله فيكم - وأحث نفس�ي على أن 

نع�د العدة لمكافح�ة أعدائنا الذين يري�دون أن يغزونا ف�ي بيوتنا بأفكارهم 

الخبيث�ة، وأخالقهم الملوثة، وبأفكارهم المنحرفة حتى نحمي المس�لمين 

من ش�ر هؤالء، ألن س�الحهم أعظم فتكا وأشد من س�الح الحديد والنار، 

كما هو ظاهر«

ومن أعظم ما يكون من خطورة الغزو الفكري إنبهار ضعاف العقول من 

المسلمين بصناعاتهم التي صارت جاذبة لهؤالء في اإلنبهار من علمانيتهم 

وكفرهم، فك�م اغتّر ضعفاء العقول من المس�لمين باالش�تراكية وإلحادها 

)1(: »صار هذا  واآلن بالعلماني�ة، ق�ال العالم�ة عبدالرحمن الس�عدي 

الترقي الدنيوي الصناعي ضرره كبيرا من وجهين: 

أحدهما: أنه صار سببا إل غترار كثير من الخلق، وظنوا بجهلهم أن الترقي 

الدني�وي دلي�ل عل�ى أن أهله أولى بكل خي�ر من غيرهم، وجهل�وا بل ضلوا 

ضالال مبينا، فإن اإلنسان قد يكون من أمهر الخلق في أمور الطبيعة، وهو من 

أجهل الخلق في الدين واألخالق واألمور النافعة في العاجل واآلجل.

)1( األدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين ص47-46
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الوجه الثان�ي: أن هذه المخترعات حيث خلت من روح الدين ورحمته 

وحكمت�ه، ص�ارت نكب�ة عظيمة على البش�ر بما ترتب عليه�ا من الحروب 

الت�ي ال نظيرله�ا، والقتل والتدمير وتوابع ذلك، وعجز ساس�تها وعلماؤها 

أن ينظموا للبش�ر حياة مس�تقرة عادلة طّيبة، بل ال يزالون ينتقلون من ش�قاء 

إلى شقاء آخر، وهذا أمر حتم البد منه، وجريان األحوال يدل عليه، فالخير 

كله في الدين الصحيح، والشركله في اإلنكار والجحود، والله أعلم«.

* * *



31

�ضذاجة قد ت�ضقط دولنا في الحتالل

يخطيء من يظن أن الثقافة الغربية مجرد إثراء فكرى محض ليس وراءه 

بسط عقيدة الغرب وتهيئة أسباب قبولها لدى المسلمين.

فالغرب س�قوا الناس عقيدتهم الش�ركية في آنية اإلرساليات واإلغاثات 

والخدم�ات الطبي�ة، ومجتمعاتن�ا الخليجي�ة كان�ت محصن�ة بعقيدتها فلم 

يحصل لهم مرادهم، بينما إرتد بعض المس�لمين ف�ي بعض نواحي أفريقيا 

لغلبة الجهل فيهم.

ومن تلك الوقائع المهمة التي تبّين حقيقة قصدهم لتغيير عقيدتنا هو أن 

المن�دوب البريطان�ي في البحرين قّدم ألمير البحرين وقتها الش�يخ عبدالله 

الخليفة  كتابا فيه طعون في اإلس�الم ودعوة للنصرانية، وكان العالمة 

عبدالعزيز بن حمد المعّمر  وقتها قد اس�توطن البحرين، فطلبه الشيخ 

عبدالله وأعطاه نس�خة كتاب المندوب البريطاني، فقرأه العالمة عبدالعزيز 

المعّم�ر  وكت�ب ردا عليه »منح�ة القريب المجيب في ال�رد على عّباد 

الصليب«، وس�لمه للش�يخ عبدالله الخليفة  الذي قام بتس�ليم نس�خة 

من�ه للمندوب البريطاني، فإذا كانت هذه جهودهم في جزيرة العرب مهبط 

وحي اإلسالم ومأرز اإليمان، فجهودهم خارجها أقوى وأجرأ.

�ضذاجة قد ت�ضقط دولنا في الحتالل
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)1(: »فمن تم�ام الجهل أن يظن  ق�ال العالمة محمود محمد ش�اكر 

المرء أن معنى »التبش�ير«، هو اقتصار فئة من الرهبان أو القس�وس بالعودة 

إل�ى دينهم، م�ن حيث هو عقيدة يس�معها المرء فيرضاه�ا أو ينكرها، فهذا 

أم�ر باطل أش�د البطالن، ال من حيث الواقع فحس�ب، بل من حيث ش�رح 

»المبش�رون« أنفسهم معنى »التبش�ير« عندهم، وهم الممارسون له، وهم 
لذلك أدرى به.

وأش�د بطالن�ا أن يتصور امرؤ أن »التبش�ير« بمعزل ع�ن الغزو الحربي، 

والغ�زو االقتص�ادي، والغ�زو الفكري والسياس�ي، وعن محاول�ة الجنس 

األوروبي المسيحي أن يخضع األمم لسيطرة تدوم مادامت له حضارة.

وأشد بطالنا منهما جميعا أن يخطر ببال أحد أن »التبشير«، قد غاب عن 

كثي�ر من الدع�وات التي قام أصحابها ينادون بض�روب من اإلصالح!! في 

بالد العرب وفي بالد اإلس�الم وفي غيرهما من البالد، وأنه لم يضع فيهما 

إصبعه ليحول معنى »اإلصالح« إلى معنى من التدمير والهدم والتحطيم.

وم�ن صدق النية، واطلع على كتب المبش�رين أنفس�هم، ع�رف أن أكثر 

الحركات السياسية واالجتماعية قد لوثت بمكره الخفي، وأنه لم يغب عن 

ش�يء م�ن الح�ركات الوطنية أو القومي�ة أو الثقافية أو األدبية أو ما ش�ئت، 

ب�ل كان م�ن ورائها عامال يقظا ش�ديد الخف�اء بليغ األثر، يتزي�ى بكل زي، 

)1( أباطيل وأسمار ص153-150
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على اختالف األمور، البس�ا لكل حالة لبوس�ها، ومرسال فيها أعوانه الذين 

قام على أمرهم دهرا طويال، حتى ال ينكش�ف أمرهم للغافلين عن دسائسه 

المدروسة المخططة الطويلة األجل.

وكان أخف�ى طري�ق عرف�ه المبش�رون، وأقرته سياس�ة ال�دول األوربية 

الغازية جميعا، هو »طريق التعليم«، ألن حاجة الناس إلى العلم ال تنقطع، 

وبخاص�ة ف�ي زمن اليقظة بع�د الغفوة، ه�ذه واحدة، واألخ�رى أن التعليم 

يضم�ن تنش�ئة أجيال قد صبغوا على أي�دي معلميهم بالصبغ�ة التي يريدها 

الدهاة من أس�اتذتهم، وهو أخطر عامل في توجيه أفكار الصغار إلى الجهة 

الت�ي يريدها المعلم، فينش�أ الطف�ل ويكبر حتى يصير رج�ال، فال يحس في 

نفس�ه أن�ه قد طبع طبعا جديدا، يراد به اس�تبقاء س�يطرة الغ�ازي عليه وعلى 

بالده، وتدمير أمته بمسخه هو وأقرانه إلى عبيد يذللون الطريق ألقدام السادة 

الطغاة من حيث ال يدري أنه عبد مسخر.

وإلي�ك فق�رات دالة م�ن كالم رج�ل م�ن رؤوس المبش�رين، تغني عن 

اإلكثار، هو المسيو شاتليه، يقول في سنة 1911:

»إن إرس�اليات التبش�ير الدينية، التي لديها أموال وفي�رة، وتدار أعمالها 
بتدبي�ر وحكم�ة، تأت�ي بالنف�ع الكثير ف�ي البالد اإلس�المية، م�ن حيث إنه 

تثبت األفكار األوربية«. ثم يقول: »وال ش�ك في أن إرس�اليات التبشير من 

بروتستانتية وكاثوليكية، تعجز عن أن تزحزح العقيدة اإلسالمية من نفوس 
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معتقديها، واليتم لها ذلك إال ببث األفكار التي تتسرب مع اللغات األوربية 

فبنش�رها اللغ�ات اإلنكليزي�ة واأللماني�ة والهولندي�ة والفرنس�ية، يتحكك 

اإلس�الم بصح�ف أوربا، وتتمهد الس�بل لتقدم إس�المي م�ادي »تأمل هذا 

جيدا«، وتقضي إرساليات التبشير ُلَبانتها من هدم الفكرة الدينية اإلسالمية، 

التي لم تحفظ كيانها إال بعزلتها وانفرادها«، تأمل!!

هذا كالم دارس خبير ينبغي أن تقرأه لفظا لفظا، ألنه تخطيط شامل، في 

ألف�اظ قليلة، ثم قال أيضا ما يعين على كش�ف األه�داف واألغراض ببيان 

شاف، إذ يقول:

»إنه مهم�ا اختلفت اآلراء في نتائج أعمال المبش�رين من حيث خطتهم 
ف�ي »الهدم«، فإن نزع االعتقادات اإلس�المية مالزم للجهود التي تبذل في 

سبيل التربية النصرانية، والتقسيم السياسي الذي طرأ على اإلسالم )تأمل!(، 

سيمهد السبل ألعمال المدنية األوربية، إذ من المحقق أن اإلسالم يضمحل 

من الوجهة السياس�ية، ولن يمضي غير زمن قصير، حتى يكون اإلسالم في 

حكم مدينة محاطة باألسالك األوربية«.

وتس�تطيع أن تجد فائدة عظيمة في تتبع تاريخ التعليم األجنبي في مصر 

في القرنين التاسع عشر والعشرين، في رسالة كتبها األستاذ جرجس سالمة، 

وإن كان قد نظر إلى هذا الموضوع من غير الوجه الذي ننظر إليه منه، ولكنه 
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أق�ر م�ن مقدمته أن هذا التعليم ق�د بدأ في مصر ألغراض ديني�ة بحتة، وأنه 

اتجه نحو االستقالل والعزلة:

»حت�ى أصبح التعليم األجنبي دولة داخ�ل الدولة، يوجه النشء الوجهة 
الت�ي يراها، ويصبغهم بالصبغة التي يرغبها، دون إش�راف فعلي من الدولة 

علي�ه«. ويق�ول أيض�ا: »بل بلغ األم�ر إلى حد ان اش�تملت بع�ض الكتب 

المس�تعملة على معلوم�ات خاطئة مضللة عن مصر ذاته�ا، وكان كل ذلك 

ي�درس ألبنائن�ا، مع انع�دام وج�ود أي توجيه قوم�ي يوجه ش�بابنا الوجهة 

الوطنية الصحيحة«.

وق�ال أيض�ا: »وزاد من خطورة كل ذل�ك أن جميع الم�دارس األجنبية 

دون اس�تثناء، قد أس�همت بنصيب كبير في إضعاف اللغة العربية فهي تلقي 

ف�ي ِخَض�مِّ الحياة المصري�ة كل عام، من ينظ�رون إلى غيره�م من طبقات 

المتعلمي�ن ف�ي الم�دارس الحكومية الوطني�ة نظرة متعالي�ة، وينظرون إلى 

اللغة العربية نفس النظرة...«.

وق�د آث�رت أن أنقل هذا كل�ه هنا، ألنها نظرة مس�يحي)1( دارس إلى هذا 

التعلي�م األجنب�ي، وهو غير مكّلف أن ينظر إليه من حيث ننظر نحن، ولكن 

س�ياق دراسته مفض إلى مثل الذي يفضي إليه المسلم، من حيث استخدام 

ه�ذا التعلي�م أداة لصب�غ أبناء الن�اس بالصبغة الت�ي يريدها ه�ؤالء الدعاة، 

)1( نصراني
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ويوجهه�م إل�ى وجه�ة غير صحيح�ة في الوطني�ة أو في غيرها من ش�ؤون 

الدين والدنيا، وهذا كاف بحمد الله، في إثبات ما نريد من استغالل التعليم 

لبث أفكار مدمرة في المتعلمين على أيدي هؤالء المبشرين.

فه�ذا، وم�ا بّينته ف�ي مقالتي الس�الفة، يدل على ش�دة عداوة المبش�رين 

ومدارس�هم وتعليمه�م للغ�ة العرب، وه�ذا أمر ظاهر مفه�وم، وقد ذكرت 

في الكلمة الس�الفة مقالة »ولي�م جيفورد بلجراف«: )مت�ى توارى القرآن، 

ومدينة مكة، من بالد العرب، يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل 

الحضارة التي لم يبعده عنها إال محمد وكتابه(.

ومفه�وم أيض�ا أن »الحض�ارة« الت�ي يعنيه�ا حض�رة الفاض�ل)1(، ه�ي 

المسيحية ذاتها، ومفهوم أيضا أن القرآن ال يتوارى حتى تتوارى لغته.

وزاد القس�يس »زويمر« ه�ذا األمر وضوحا، وبّي�ن أن اللغة العربية هي 

الرب�اط الوثي�ق ال�ذي يجم�ع ماليين المس�لمين عل�ى اختالف أجناس�هم 

ولغاته�م، وذلك حيث يقول في س�نة 1906 أو قبلها »إنه لم يس�بق وجود 

عقي�دة مبنية على التوحيد، أعظم من عقيدة الدين اإلس�المي، الذي اقتحم 

قارت�ي آس�يا وأفريقيا الواس�عتين، وبث ف�ي مئتي مليون من البش�ر، )وهذا 

تع�داد أقل م�ن الحقيقة يومئذ بكثير كما تعلم(، عقائده وش�رائعه وتقاليده، 

وأحكم عروة ارتباطهم باللغة العربية«.

* * *
)1( قاله أبو فهر  على سبيل السخرية بالمفسدين
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انحطاط الح�ضارة الغربية

البعض تجذبه صناعة الغرب وتبهره، الصناعة كان السبق فيها للمسلمين 

في العصر الحديث إلى أيام الخالفة األندلسية، ومع هذا ال يجوز أن نغفل 

عن انحطاط الحضارة الغربية عقائديا وأخالقيا، فالشرك عقيدتهم، والكفر 

نحلتهم.

أم�ا انحطاطه�م األخالقي فه�و متالزم مع ش�ركهم، ش�واطيء للعري، 

وص�االت وأندي�ة للقمار، وتقنين وتش�ريع بإباحة الزنا وأن�واع الفواحش، 

والعياذ بالله.

)1(: »إنه ال عاصم من الفوضوية  قال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

وانط�الق النفوس في أغراضها وش�هواتها الس�بعية البهيمي�ة إال االعتصام 

بالحق الذي جاءت به الرس�ل، ونزلت ب�ه الكتب، من توحيد الله وعبادته، 

والحث على األخالق الجميل�ة، والتحذير من ضدها، وهؤالء الملحدون 

لم�ا أعرض�وا وعارض�وا الح�ق ال�ذي ج�اءت ب�ه الرس�ل، وقاوموه أش�د 

المقاومة بخيلهم ورجلهم وشياطينهم، وفتحوا باب االستغناء بما تقذف به 

القلوب من األفكار التابعة للش�هوات النفسية، اندفعت أفكارهم وإراداتهم 

وش�هواتهم إلى ش�هوات الغي وإعطاء النفوس مناها، ول�م تقف عند حد، 

فاس�تباحت كل قول وفعل محرم، ووقعوا في اإلباحية المحضة، وصارت 
)1( األدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحلدين ص23-22
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الحيوانات على نقص أحسن حاال منهم، ثم مع هذا الشر العريض والفساد 

الكثير زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فجعلوا يدعون إلى هذه األخالق 

السافلة: نث ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

ی ی ی جئ حئ مئ مث ]يونس: 96 - 97[.

انظ�روا إلى أعمالهم إن كنتم مرت�ا بين، وتأملوا آثارهم إن كنتم تعقلون، 

كم هدموا من محاسن وفضائل، وكم أقاموا من شرور ورذائل، وال يغرنك 

تقل�ب الذي�ن كفروا في الب�الد، وال تغتر بم�ا أعطيه ه�ؤالء الملحدون من 

إدراكات وق�وة ذكاء، وفطن�ة، وأعم�ال، فإن الذكاء وتوابع�ه إذا لم يصرف 

فيم�ا خلق له العب�د، وإذا أنكر صاحبه أوضح األش�ياء وأحقها، كان ضررا 

كبي�را عل�ى صاحبه، مآله الهالك، كما قال تعال�ى عن أمثال هؤالء نث ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ مث ]األحقاف: 26[.

فهم عّظموا علومهم التي تبجحوا بها وتكبروا، وقاوموا الرسل، وسخروا 

بما جاءتهم به الرس�ل، فانحرفت علومهم إلى الباطل ونزل بهم ما كانوا به 

يستهزئون«.

)1(: »ومن  ق�ال إم�ام الحرم المكي العالم�ة عبدالظاهر أبو الس�مح 

المصائب أن اإلفرنج قد أفش�وا هذا الميس�ر بطرق شيطانية غريبة واتخذوا 

)1( مقاالت كبار العلماء في الصحف السعودية القديمة )185-184/1(
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ل�ه نوادي في المدن م�ن أضخم العمارات وأثثوها بأحس�ن األثاث وأفخر 

الري�اش، وجاءهم الس�ادة األغنياء فعكفوا على منض�دة القمار كما يعكف 

عب�اد العجل على عبادته واحتضنوها كما يحتضن المحب حبيبه، والوالدة 

ولدها طول الليل، فياليتني كنت في عبادة الله كهؤالء المس�اكين في عبادة 

»طاولة القمار«، وياليتهم كانوا أسخياء في سبيل الله أو في مصالح بالدهم 
وفقرائهم وأقاربهم كس�خائهم في الميسر الذي يغضب الله ويورثهم الفقر 

والفاقة والذلة والمس�كنة حتى أن أحدهم يقوم آخ�ر الليل عن »الطاولة«، 

ال يجد أجرة سيارة وال حمار، وهو الذي يقال له: سعادة الباشا، وصاحب 

العزة البك - فيا فرحة الش�يطان به ليلة خس�ارته إذ يقول له وقد خسر عمره 

ومال�ه وش�رفه: أهال بمن ال يفلح، أهال بذي الطلعة المش�ئومة على نفس�ه 

وأهل�ه وأمته بمثل�ك أنجح في مهمتي، ويكثر أو ليائ�ي، وأصل إلى بغيتي، 

أال تقامر فداك أبي وأمي بكل ما تملك بثيابك التي تستر بها نفسك، وهكذا 

يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إال غرورا.

ومن المصائب أن اإلفرنج وأشياعهم لم يقتصروا على إغواء الكبار، بل 

أرادوا طبع الصغار على هذا العار، فاخترعوا لهم أالعيب شتى، وأدخلوها 

ف�ي التجارة، وس�موها »اليانصيب« في حلويات وغيرها، ويس�ميها الباعة 

»ش�ختك بختك«، فيش�تري األطفال ظرفا مقفال بقرش طمعا أن يجد به ما 
يساوي قرشين أو عشرة، فمرة يجد شيئا يفرح به، ومائة مرة ال يجد، وبهذه 

انحطاط الح�ضارة الغربية
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الطريقة تنمو في األطفال جذور األطماع حتى تكبر معهم، ويعس�ر تهذيبها 

وإصالحها، فإن لم تتدارك الحكومات الحازمة هذا الخطر الوبيل وتعالجة 

باألدوية الفعالة حتى تستأصل جذوره قبل نموها، وإال فبشرها بعذاب إليم 

في الدنيا واآلخرة، وذلك جزاء الظالمين.

وإنا لنأس�ف جد األسف كما سمعنا أن الداء سرى إلى النساء، واتخذن 

لهن نوادي للقمار، وأنه أصبح من المدنية التي يزعم الملحدون أنها مدنية 

يصلح بها المجتمع، ولم نسمع أن حكومة من الحكومات قامرت ببلد وال 

بمملكة وال بمستعمرة من مستعمراتها، وال جعلت وزارة لها أسمتها وزارة 

القم�ار، وال مصلحة من المصالح، وديوانا من الدواوين، فيا عجبا من هذه 

المدنية التي لم يعرفها غير هؤالء المساكين.

اللهم اهدهم فإنهم ال يعلمون«.

وقال العالمة عبدالرحمن السعدي  مبينا زيف الحضارة الغربية)1(: 

»مدني�ات زائفة مبنية على الكفر واإللحاد، مؤسس�ة على الجش�ع والطمع 

وظل�م العب�اد، فاق�دة ل�روح اإليمان وروح�ه ورحمت�ه، حض�ارة ظاهرها 

مزخرف وباطنها تعمير للوجود وهي حقيقة الهالك والتدمير؟!

)1( مجموع الفوائد واقتناص األوابد )ص160(



41

فه�ل أغن�ت عنه�م مدنيته�م وحضارتهم م�ن ع�ذاب الله لما ج�اء أمر 

ربك؟! وما زادتهم غير تتبيب، فال يخدعنك ما ترى من المناظر والزخرفة 

واألق�وال المموه�ة والدعاوي والدعاي�ات الطويلة العريض�ة التي أخذت 

بقل�وب الرع�اع الهمج، فانظ�ر إلى بواطن األش�ياء، وال تغرن�ك الظواهر، 

وتأم�ل النتائ�ج الوخيمة، فهل أس�عدتم ه�ذه الحضارة في دنياه�م التي ال 

يرج�ون حي�اة غيرها فضال ع�ن أخراهم؟! ألم تر أنهم ينتقلون من ش�ر إلى 

شرور«.

* * *

انحطاط الح�ضارة الغربية
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الإ�ضالم دين عبادة و�ضيا�ضة

العلمانية تقوم على فصل الدين عن الدولة، وتعطيل ش�رع الله، وحصر 
الدين في المس�جد، وهذا من أس�باب إضعاف المس�لمين وهزيمتهم، فإن 
الله ينصر من أقام ش�رعه، ق�ال تعالى: نث ۇ ۆ ۆ ۈ ۋ مث ]محمد: 7[، 
والل�ه عز وجل أنزل كتابه الهادي ل�كل خير، وفيه تفصيل أحكام العبيد مع 
ربه�م، وأحكام الخلق مع بعضهم البعض، وأح�كام الراعي والرعية، وفيه 
بيان تفصيل ش�ؤونهم االجتماعية، واإلقتصادية، والعسكرية، واألخالقية، 

وكل شيء، قال تعالى: نث ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ژ مث ]األنعام: 38[.

وصالح المس�لم في عبادته وقيامه بالتأله لله في المس�جد وبيته وعمله 
سبب لصالحه في مجتمعه فيكف عن أذاهم ومضارتهم وإفسادهم، فيؤدي 
عمله على أكمل وجه مخلصا لله عز وجل ناصحا وحافظا لوطنه المسلم، 

فال يغشه وال يخونه وال يسلط عليه عدوا.

وه�ذا كل�ه دل علي�ه قول�ه تعال�ى:نث ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅۉ ۉ ې ې ې ې ىى ۆئ مث ]العنكبوت: 45[.

فرس�الة اإلس�الم رس�الة كاملة في صالح الوطن والمجتم�ع واألفراد، 
وإصالح أحوال الراعي والرعية.

ومن أس�باب صالح المجتمعات وصالح الوطن وصالح أفراده صالح 
التش�ريعات فيه، فيحكم الناس بالشرع، وفي ذلك تحصيل المصالح ودرء 
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المفاسد، وتمنع فيه المحرمات فيعان الناس على الخير وتتيسر لهم أسبابه، 
وتضعف أو تقل أسباب المعاصي والشرور.

)1(: »وأما  ق�ال إمام الح�رم المكي العالم�ة عبدالظاهر أبو الس�مح 

جعل الزعامة اإلس�المية قس�مين: زعام�ة دينية، وزعامة سياس�ية، وتفريق 
حضرة المح�رر بين الزعامتين، فهي فكرة غير إس�المية، وليدة هذا العصر 
الموبوء باإللحاد والزندقة، وهي فكرة تصّرح عن باطنها وتعلن عن نفس�ها 
ب�أن الدين اإلس�المي ال يصلح للسياس�ة وال للحكم، وإنم�ا هو عبارة عن 
عب�ادة ف�ي المحاري�ب، وعالقة بين العب�د وربه ال أكثر وال أق�ل، كما قالها 

بعض المالحدة من مقلدة اإلفرنج.

والق�رآن والس�نة مصرحان بخ�الف ذلك، وناطق�ان بأنه دين السياس�ة 
الحكيمة والمدنية الصحيحة، وس�يرة النبي  بين أيدي الناس ش�اهدة 
بأنه  كان يقود الجيوش، ويقرأ ويكتب للملوك يدعوهم إلى اإلسالم، 
ويبع�ث البع�وث ويحكم بين الناس بهذا القانون الس�ماوي في كل ش�يء، 
ق�ال تعال�ى: نث ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ی مث ]المائ�دة: 49[، 
ول�و كان دي�ن عبادة ف�ي المحاريب فق�ط لما أمر الرس�ول  أن يحكم 
بي�ن الناس، ولم�ا كان ثّمة ما يدعو إل�ى الحكم بينه�م، إذ الحكم ال يكون 
إال ف�ي الخصوم�ات والعبادات ال خصومة فيها بي�ن العبد وربه، وإنما هي 
بي�ن العباد بعضهم لبعض، فمن قرأ س�ورة األنف�ال والتوبة على األقل علم 

)1( مقاالت كبار العلماء في الصحف السعودية )197/1(
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يقينا الش�ك فيه أن اإلس�الم دين عبادة وسياس�ة، جمع بين األمرين، وبما 
جرى من س�يرة النبي  وخلفائه يتبين صدق ما نقول، وأن التفريق بين 

الزعامتين رأي مأفون، وبالله التوفيق«.

)1(: »من محاس�ن اإلس�الم  وق�ال العالم�ة عبدالرحم�ن الس�عدي 
وقيام�ه بكل إصالح أنه لي�س عقائد وأخالقا فقط، وإنم�ا هو - مع ذلك - 
موجه وحاكم، وصاحب دولة وجهاد، فالدين اإلس�المي بعقائده وأخالقه 
وآداب�ه وتوجيهاته وحكمه وس�لطته وحمايته الحقوق الخاصة والعامة كما 
ه�و مش�روح مفصل من أكب�ر األدلة على أنه تنزيل م�ن حكيم حميد، عليم 
ب�كل ش�يء، إذ ش�رع لهم هذا الدين ال�ذي لم يبق خي�ًرا إال دّل عليه وحث 
عليه، وال شًرا إال حّذر منه، والحقا إال أقامه، وال عدال إال جعل له مسالك 
وطرق�ا يقوم عليه�ا، فهو دي�ن ودولة، وجامع بي�ن مصالح الدي�ن والدنيا، 
وبين التس�امح والتيس�ير، وبين الع�زة والقوة، والمقاومة ل�كل معاند محاد 
مع�اد للدي�ن وأهله، عكس ما نب�زه الملحدون أنه دين ب�ال دولة، وآخرة ال 
دنيا معها، فإنهم قالوا ذلك ليتوس�لوا إلى تثبيط أهله عن مقاومة المعتدين، 
وبذل�ك يمه�دون الطريق لألع�داء المس�تعمرين الظالمين، فه�ؤالء الذين 
قالو ذلك كذبوا وظلموا، وكادوا لإلس�الم وأهله، وكانوا أجراء وسماس�رة 

لألعداء، والله أعلم«.

* * *

)1( األدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحلدين ص71
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�ضرور الحرية تنادي العالم ب�ضبطها باأحكام ال�ضريعة

الناس جميعا يش�اهدون ما أصاب العالم من الش�رور بس�بب الحريات 

المذموم�ة، ضج�ت األرض خصوص�ا ب�الد الكف�ر م�ن آث�ار الحري�ات 

المذموم�ة، عبد غير الله، وأعلن الناس بفجورهم وفواحش�هم، بل صاروا 

يتباهون بذلك، وصار اإلقتصاد العالمي كله أسير الهيمنة الرأسمالية الربوية 

الفاج�رة، التي أغرقت الفقراء ف�ي الديون، ونهبت أموال الناس بش�ركاتها 

المساهمة التي عاثت في األرض فسادا في تزوير وفبركة الميزانيات وادعاء 

الخسائر المفتعلة لسرقة أموال المساهمين.

وكذلك الش�أن بالنسبة للش�يوعية، إلحاد في العقيدة، وفواحش قبيحة، 

وعدوان على الخلق.

والعجيب أن الرأسمالية والشيوعية الذين يفاخرون بحرياتهم المذمومة، 

انتقصوا كرامات الناس وصيّروهم عبيدا لهم وأرقاء باحتالل ديارهم ونهب 

ثرواتهم، فأين العبودية للعباد من العبودية لرب العباد؟!!

إلحاده�ا  ت�رى  والش�يوعية  الرأس�مالية  أن  ذل�ك  م�ن  وأعج�ب 

وش�ركها وكفره�ا وخروجه�ا ع�ن ش�رع الل�ه حضارة، وص�دق الله 

چ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  نث  يق�ول:  إذ 

 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژژ ڑ ڑ ک ک ک مث ]البقرة: 204 - 205[.
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وال يس�تغرب أح�د من دعوتن�ا ألن يحك�م العالم بقانون الله وش�رعه، 

فاألرض ملك الله أورثها عباده ليحكموا فيها بشرعه، ونبينا محمد  ما 

كان بدعا من الرس�ل، فقد جاء بما جاء به الرس�ل من قبله من إقامة التوحيد 

وأركان اإلسالم، واألمر بمكارم األخالق والنهي عن اإلثم والفواحش.

ق�ال تعالى آمرا نبيه محمدا  أن يخاطب مخالفيه نث ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڻ مث ]األحقاف: 9[.

، قال تعالى: نث ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ونبين�ا  جاء بملة إبراهيم 

ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ مث ]النح�ل: 123[، ومعلوم أن أهل 
. الملل جميعا ينتمون إلى إبراهيم 

ولي�س الش�أن ف�ي اإلنتس�اب المج�رد إلبراهي�م  وإنما الش�أن في 

اإلنتس�اب الحقيقي إلبراهيم  وإتباع ملت�ه، قال تعالى: نث ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى وئ مث آل عمران: 68.

)1(: »وهل يس�توي ما أمرت به  ق�ال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

الرس�ل من الصدق ف�ي األقوال واألفع�ال، والنصيحة لله ورس�وله وكتابه 

وألئمة المس�لمين وعامتهم، واألمر بالبر والصلة، والقيام بحقوق الجيران 

واألصح�اب والمعاملين ومن يتصل بهم العب�د على اختالف طبقاتهم، أم 

األمر بضد ذلك؟!

)1( األدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحلدين ص40-39



47

وهل يس�توي األم�ر بالعدل واإلحس�ان وإيتاء ذي القرب�ي، والنهي عن 

الفحش�اء والمنك�ر والبغي على الخل�ق في دمائهم وأمواله�م وأعراضهم، 

والتعاون على البر والتقوى، أم األمر بضد ذلك؟!

وهل تس�تقيم األم�ور كلها وتصل�ح األح�وال إال بالتزام ذل�ك والعمل 

به، وهل يمكن القيام بأصول اإليمان وش�رائع اإلس�الم، والوفاء بالحقوق 

والعقود والعهود، والورع عن المحارم القولية والفعلية إال من اإليمان بالله 

واليوم اآلخر، الذي هو أساس الخيرات والصالح المطلق؟ وهل إذا أطلق 

الملحدون الماديون على هذه األصول العظيمة والش�رائع الجميلة النافعة 

الت�ي ال ينفع غيره�ا: أنها رجعية، ترج�ع بالناس إلى ال�وراء، وأنها قديمة، 

والقديم يجب أن يزهد فيه ويحذر عنه؟

ه�ل ه�ذا القول منه�م والدعاية الخبيث�ة إال من أكبر األدل�ة على ضعف 

عقولهم وسفاهة آرائهم وكذبهم الصريح؟

وهل يستغني العباد عنها في حالة من أحوالهم؟

ې  ۉ  نث  وه�ل هي إال أكبر نعمة وأجل كرامة أك�رم الله بها العباد

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

مث  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

]آل عم�ران: 164[.

�ضرور الحرية تنادي العالم ب�ضبطها باأحكام ال�ضريعة
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نث ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
گ مث ]آل عم�ران: 103[، وق�ال تعال�ى: نث چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
مئ  جئحئ  ی  ی  نث   ،]3 ]المائ�دة:  مث  گ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ىئ يئ جب حب خب مب ىب مث ]المائدة: 50[.

فمن وزن بعقله الصحيح ما جاءت به الرسل، وأمرت به، وأرشدت إليه 

م�ن معرفة الله وعبادت�ه، واإلنابة إليه، واألمر بالقي�ام بجميع الحقوق كلها 

عل�ى وجه العدل والفضل واإلحس�ان، وما نهت عن ض�ده، ثم نظر إلى ما 

يدعو إليه أهل اإللحاد، عرف أن الخير والفالح والصالح الديني والدنيوي 

العاج�ل واآلجل، الظاهر والباطن مع مادعت إليه الرس�ل، وأن الملحدين 

ترم�ي دعوتهم إلى االنح�الل من كل خلق جميل، والح�ث على كل خلق 

رذي�ل، ومآله�ا الفوضوي�ة التام�ة، واالنطالق مع ش�هوات النف�وس حتى 

تكون البهائم أش�رف منهم وأنفع، وهذا هو الواقع بال ريب، ولسان حالهم 

ومقالهم يصرح بذلك، فنسأل الله أن يتم علينا وعلى المسلمين نعمه، وأن 

يثبتنا على دينه، ويزيد من فضله وكرمه«.

* * *
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اإقرار الأمم الكافرة على اأن القراآن ع�ضمة من الفو�ضى

عجيب أن يوجد فيمن ينتسب إلى الدعوة إلى الله من يرخص فيما ينكره 

الكافرون فضال عن المؤمنين من أسباب الفوضى والضالل، فالكفار مقرون 

بأن الق�رآن عصمة من الفوض�ى والضالل، لذلك كانوا يس�تفتحون بنزول 

، فاليهود هاجروا من أذرعات بالش�ام إلى  الوحي وظهور خاتم النبيين 

المدين�ة بالحجاز انتظاًرا للهدى في خاتمة الرس�االت، وكفار قريش كانوا 

يطالب�ون بكت�اب من الس�ماء يعصمه�م من الض�الل ومن فوض�ى الحرية 

المذمومة، ق�ال تعالى: عنه�م نث ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ مث ]الصاف�ات: 167 - 169[، قال ش�يخنا العالمة محمد 

)1(: »من فوائد اآليات الكريمة: أن الناس ال يمكن أن يكون  العثيمي�ن 

لهم إستقامة إال بكتب نازلة من السماء حتى المشركون الكفار يقرون بهذا، 

لقول�ه: نث ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ مث، وهذه الفائدة 

يشهدلها الواقع، فإن األمم الذين لم تنزل عليهم الكتب تجدهم في فوضى 

مطردة، ال يس�تقيم لهم حال، وال يمشون على خط مستقيم، بخالف األمم 

التي تنزل عليهم الكتب، فإنها تكون مستقيمة بقدر تمسكها بهذه الكتب«.

ثم قال ش�يخنا  مبطال ضالل الكافري�ن بطلبهم ما هو موجود وهم 

به كافرون)2(: »ولكن هذه الحجة مردودة بقوله تعالى: نث ڻ ڻ ڻ 

)1( تفسير سورة الصافات ص353.

)2( تفسير سورة الصافات ص349.

اإقرار الأمم الكافرة على اأن القراآن ع�ضمة من الفو�ضى
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ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ائائ ی مث ]األنع�ام: 155 - 

157[، إذا ه�ذه الدع�وة منهم مكاب�رة ألنه أنزل عليهم كت�اب أهدى الكتب 

وأقوم الكتب«.

* * *
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اإرهاب الكافرين ل يزعزع الموحدين

الهج�وم ال�ذي مارس�ه الغ�رب للصد عن اإلس�الم وتش�ويهه ال يزعزع 

إيم�ان الموحدي�ن، ألن�ه يعب�دون الله حب�ًا له وطلب�ا للفوز بجنت�ه والنجاة 

م�ن ن�اره، وأس�اليب الكافري�ن المعاصري�ن ال تختلف كثيرا عن أس�اليب 

إخوانهم السابقين، فهذا زيد بن حارثة  لما أسلم جاءه قومه وقرابته من 

المشركين، وقالوا له »ويحك يازيد! أتختار العبودية على الحرية«)1(.

وتأم�ل م�ا في إعتراض المش�ركين الس�ابقين م�ن المش�ابهة العتراض 

إخوانهم المعاصرين، فكفار اليوم ككفار األمس في إعتراضهم.

وتأم�ل أيض�ا قل�ب كفار األم�س للحقائ�ق، وهذا ش�أن إخوانه�م كفار 

اليوم،قال�وا لزيد بن حارثة  وهم الذين إس�ترقوه لخدمتهم، وإس�ترقوه 

لم�ا ه�و أعظم م�ن ذلك وه�و عبودي�ة أهوائه�م، يأمرونه بالكفر والش�رك 

ويكرهون�ه على ذلك، ويأمرونه بطاعتهم طاعة مطلقة في كل صغير وكبير، 

وفي كل خير وش�ر!! بينما رسولنا  إنما دعا زيد بن حارثة  ليكون 

عبدًا لله، ال ألهوائهم، ولطاعة الرسول  طاعة مقيدة فيما يبلغه عن الله، 

ولي�س طاعة مطلقة، كما قال الله في ش�أن بيعة الصحابيات المهاجرات 

: نث ڤ ڤ ڤ ڦ ڃ مث ]الممتحن�ة: 12[. للنب�ي 

)1( زاد المعاد ص383

اإرهاب الكافرين ل يزعزع الموحدين
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وطاع�ات المش�ركين لس�اداتهم وأه�واء نفوس�هم إنتق�اص لكرامتهم، 

فه�ي تدنيس لكراماتهم في الرذائل والفواحش وما يفس�د األبدان والعقول 

واألديان، قال تعال�ى: نث ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ مث ]األعراف: 152[.

أما طاعة المؤمنين الموحدين لرسول رب العالمين فهي إعزاز للمؤمنين 

وإك�رام لهم وس�مو بأخالقهم وحف�ظ ألديانهم وأبدانه�م وعقولهم، ومن 

أس�باب إدارك محبة الله، قال تعالى: نث ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ مث ]آل عمران: 31[، قال العالمة عبدالرحمن 

)1(: »ه�ذه اآلية ه�ي الميزان الت�ي يعرف بها م�ن أحب الله  الس�عدي 

حقيق�ة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة، فعالمة محبة الله اتباع محمد  

الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه، فال تنال 

محبة الله ورضوانه وثوابه إال بتصديق ما جاء به الرس�ول  من الكتاب 

والس�نة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فم�ن فعل ذلك أحبه الله وجازاه 

جزاء المحبين، وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه«.

* * *

)1( تيسير الكريم الرحمن ص130-129
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الكبر وال�ضرك متالزمان

اس�تنكاف الكافرين عن العبودية لله بدعوى الحرية هو س�بب شركهم، 

والعي�اذ بالله، وأس�وة الكافرين ف�ي ذلك إبليس الذي إس�تنكف عن طاعة 

الله، ثم أقس�م لرب�ه أن يضل بني آدم عن العبودية لله إل�ى عبوديته بمايلقيه 

على أوليائه من وساوسه وتلبيساته، قال تعالى: نث ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڍ مث ]األنعام: 112[.

فالكف�ار والمغت�رون بهم م�ن بني جلدتن�ا زخرفوا الكبر ع�ن طاعة الله 

بتس�ميته ب�»الحرية«، وراج هذا الباطل على الجهلة الذين ال يتأملون ما في 

هذه األلفاظ من الشرور والضالل واإلفساد لعقائد المسلمين وأخالقهم.

)1(: »كلما قوي إخالص دين - العبد -  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

لله، كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله تكمل 

تبرئته من الكبر والشرك.

والش�رك غالب عل�ى النصارى، والكب�ر غالب على اليه�ود، قال تعالى 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  نث  النص�ارى  ف�ي 

ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ مث ]التوب�ة: 31[، وق�ال في اليهود: 

)1( العبودية ص83-82

الكبر وال�ضرك متالزمان
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ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  نث 

.]87 لبق�رة:  مث ]ا ې  ې 

وق�ال تعال�ى: نث ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ک ک ک گگ ڱ مث ]األعراف: 146[.

ولم�ا كان الكب�ر مس�تلزما للش�رك، والش�رك ض�د اإلس�الم، وه�و 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  الذن�ب الذي ال يغفره الل�ه، قال تعالى: نث 

مث ]النس�اء: 48[،  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے ھ  ھ  ھ  ھ 

وقال: نث ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ مث ]النساء: 116[.

فالدعوة للحرية بإطالق دعوة ش�يطانية إبليس�ية يهودية قوامها وأساسها 

اإلس�تكبار واإلس�تنكاف عن طاعة الله، وإختيار طاعة الشيطان على طاعة 

الرحم�ن، وال يختار الكبر على الله وعن طاعت�ه إال من أراد أن تكون النار 

قراره وبئس المصير.

* * *
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غلط الكافرين في م�ضمى العبودية

غل�ط الكافري�ن في مس�مى »العبودي�ة« هوال�ذي جعلهم يرفع�ون راية 

»الحري�ة«، ألنه�م ال يفهم�ون م�ن معن�ى العبودي�ة إال طاع�ة العبد لس�يده 

لمصلحة الس�يد أو إرضاًء لهواه، وهذا من ضالله�م وجهلهم، ومن قياس 

الخالق على المخلوق والعياذ بالله.

والرد على هذه المغالطة الكبرى من وجوه:

األول: أن الل�ه غن�ي عن عب�اده، وكل مخلوق مفتقر إلى الل�ه، فالله هو 

الحي القيوم، فهو قائم بذاته، مس�تغن عن خلقه، وقيام كل شيء له، نث ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ مث ]فاطر: 15[.

الثان�ي: ف�رق ما بي�ن عبودية المخل�وق للمخل�وق وعبودي�ة المخلوق 

للخال�ق واضح�ة، فالمخلوق يأم�ر عبده بالظل�م أحيانا وباله�وى أخرى، 

ويأم�ره لخدمت�ه، أما الله عز وجل ف�ال يأمر عباده إال بالع�دل، ويأمر عباده 

لمصلحتهم لحفظ أديانهم وأبدانهم وإلكرام نفوسهم عما يشينها أو يضرها.

الثال�ث: إس�تحقاق الل�ه للعبودي�ة ال يش�ركه فيه�ا أحد، فهو س�بحانه 

المتف�رد بنعوت الكمال، فهو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجالال، 

وه�و الذي له كمال النعمة عل�ى خلقه أجمعين، قال تعالى: نث ىئ ىئ ی 

ی ی یجئ خب مث ]النح�ل: 53[.

غلط الكافرين في م�ضمى العبودية
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الراب�ع: إفتق�ار كل مخل�وق لل�ه إفتق�ار ذات�ي، ال يمك�ن ألي مخل�وق 

إإلنفكاك عنه لحظة، فالله خالقن�ا، ورازقنا، وهادينا، وناصرنا، وهو وحده 

الذي يجري قضاءه وقدره في خلقه جميعا، فأزّمة األمور كلها بيده.

الخامس: أن العبودية لله أساس�ها المحبه، محبة شرعية تدخل العبد في 

كم�ال الطاعة لله كلما تحقق بها، أما رق العبد لس�يده المخلوق فتخلو من 

المحب�ة، ولو وجدت ف�ال تخلو من رعون�ة في األوام�ر والنواهي مع غلبة 

التسلط والذل للمخلوق.

ة والمحبَّة  )1(: »والمقصود هو أن الُخلَّ قال ش�يخ اإلسالم ابن تيمية 

لل�ه تحقيق عبوديت�ه، وإنما يغلط في ه�ذه من حيث يتوهم�ون أن العبودية 

مج�رد ذل وخض�وع فق�ط، ال محب�ة مع�ه، أو أن المحب�ة فيها انبس�اط في 

األهواء، أو إذالل ال تحتمله الربوبية«.

وقال أيضا)2(: »فمن كان الله يحبه اس�تعمله فيما يحبه محبوبه، ال يفعل 

ما يبغضه الحق، ويسخطه من الكفر، والفسوق، والعصيان«.

السادس: العبودية لله إصطفاء، فهي كمال للعبد، وليست نقيصة له كما 

)3(: »فكمال المخلوق  يتوهمه الضالون، قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية 

)1( العبودية ص93-92
)2( العبودية ص94
)3( العبودية ص53
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ف�ي تحقيق عبوديته لله، وكلم�ا ازداد العبد تحقيقا للعبودي�ة، ازداد كماله، 

وعلت درجته.

وم�ن توه�م أن المخلوق يخرج ع�ن العبودية بوجه م�ن الوجوه، أو أن 

الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق، بل من أضلهم«.

)1(: »وبالعبودي�ة نعت كل من  وقال أيضا ش�يخ اإلس�الم ابن تيمي�ة 

اصطف�ى م�ن خلق�ه ف�ي قول�ه: نث ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڇ ڍ مث ]ص: 45 - 47[، وقول�ه: نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ 
ڀ ڀ ڀ مث ]ص: 17[، وق�ال عن س�ليمان نث ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ مث ]ص: 

30[، وعن أيوب نث ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ مث ]ص: 44[، وقال: نث ی جئ حئ 

: نث ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ  مئ ىئ يئ يب مث ]ص: 41[، وق�ال ع�ن ن�وح 
چ چ چ ڇ ڇ مث ]اإلس�راء: 3[، وق�ال ع�ن خاتم رس�له: نث ٱ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ مث ]اإلسراء: 1[.

الس�ابع: العبودي�ة لل�ه إس�تحقاق، فالله وح�ده الرب العظي�م، ودخول 

العب�د في العبودية لنظيره هي العبودية المذمومة، أما العبودية لله فهي فخر 

وكرامة وعزة. 

)1( العبودية ص57-56

غلط الكافرين في م�ضمى العبودية



بطالن العلمانية ونق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان
58

وأهل الكتاب الكفار رافعوا شعار »الحرية« هم الذين وقعوا في العبودية 

المذمومة، قال تعال�ى: نث ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ مث ]التوب�ة: 31[، وتج�اوز كثي�ر 

م�ن النصارى هذا الحد إلى درجة الش�رك بالمس�يح مع الل�ه، فجعلوه ربا، 

وجعلوه ثالث ثالثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

* * *
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يوطئون لهيمنة الكفار 

م�دح الغ�رب والتروي�ج لثقافت�ه خصوصا ش�رعته الكاف�رة »العلمانية« 

وتجويز أن يعبد الناس ماش�اءوا، وأن يقولوا ماشاءوا كما يقول السويدان، 

وجع�ل اله�وى حاكم�ا عل�ى الش�رع كما يق�ول القرض�اوي »الحري�ة قبل 

الش�ريعة«، ه�ذا توطئة لهيمنة ثقافة الكافرين، وس�ير المس�لمين في ركاب 

الضالي�ن، واضعاف لقوة األمة اإلس�المية في عقيدته�ا وثقافتها، وما يفعل 

ذلك ناصح، وال من يرد باألمة اإلسالمية خيرا.

قال ش�يخنا العالمة محمد العثيمين في ش�أن دعاة التغريب)1(: »يغذون 

في نفوس الضعفاء تعظيم هؤالء الكفار،وأنهم أكثر تقدما، وأش�د حضارة، 

وأقوم طريقا، وما شابه ذلك، فينصهر المسلم في حرائق هؤالء القوم، وهذا 

ال ش�ك أنه موجود وأن كثيرًا من البالد اإلسالمية زالت معنوياتها وهلكت 

شخصيتها بسبب هذا الغزو الفكري«.

ف�كل مس�لم فضال ع�ن الدعاة الى الل�ه دعوتهم هي تقديم ش�رع الله 

عل�ى أهوائنا فض�ال عن أهواء الكافرين، ق�ال تعالى: نث ک ک ک ک 

مث ]الحج�رات: 1[ قال ابن  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ 

)2(: »ال تقولوا خالف الكتاب والس�نة«. عباس 

* * *
)1( تفسير سورة الصفات ص 38.

)2( تفسير القرآن العظيم ص 1282

يوطئون لهيمنة الكفار
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فرا�س مبثوث ي�ضيرون على غير هدى

الترخي�ص ألن يس�ير الناس على غير هدى من الل�ه بدعوى الحرية زيغ 

وضالل، فان هذا ش�أن الحش�رات الضعيفة التي تتقحم النار وتتهافت فيها 

فتحرقه�ا، ق�ال تعال�ى: نث ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

]القارع�ة: 1 - 4[، وهك�ذا  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ مث 

حري�ات الكف�ر والضالل تس�وق أصحابه�ا إلى الن�ار، والمرخص�ون فيها 

بدعوى الحرية وسائل للتقحم في النار، والعياذ بالله.

)1(: نث ٹ مث وهو ماتراه  ق�ال الحافظ عبد الرزاق الرس�عني 

يتهافت في النار، و نث ڤ مث المتفرق.

وقال الكلبي: الذي يجول بعضه في بعض.

ش�ّبه س�بحانه وتعالى الناس في كثرته�م وانتش�ارهم وضعفهم وذلتهم 

وتطايرهم إلى الداعي من كل مكان كالفراش المبثوث«.

فالحريات المذمومة وأنواع البدع المفرقة لألمة تطاير الناس إلى داعيها، 

وقّدم�وا ضاللهم عل�ى هدى الق�رآن، وبعضهم جعل ش�عاره »الحرية قبل 

الش�ريعة«، وصدق الله إذ يق�ول: نث ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ائ ائەئ جئ مث ]المائدة: 41[.

)1( رموز الكنوز )8 / 716 - 717(.
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فلماذا يختار الدعاة المنتس�بين لالس�الم الغواية والضاللة للبرية عموما 

وأله�ل الكت�اب خصوصا ويتركونهم يس�يرون ف�ي هذه الدني�ا بغير هدى 

كالف�راش المبثوث، وقد جاء الخلق جميعا وأه�ل الكتاب خصوصا البينة 

والحج�ة والهداية م�ن الله، ق�ال تعال�ى: نث ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ مث 

]فاط�ر: 24[، وق�ال تعالى: في أهل الكت�اب خصوصا: نث ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ 

ہ ہ مث ]البينة: 1 - 5[.

فالرس�ول محمد  أوحى الل�ه إليه صحفا مطهرة، وه�و هذا القرآن 

الذي أوحي اليه، فانه قد اش�تمل على ما تضمنته كتب الرسل السابقين مما 

ه�و خالص من التحري�ف والتبديل، كم�ا قال الله عن الق�رآن: نث ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٹ مث ]آل عمران: 3[، وقال سبحانه: نث ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ مث ]األعلى: 18 - 19[.

فكيف يس�ير الناس س�ير الفراش المبثوث بغير هدى تبعا لحرياتهم 

المذموم�ة، والل�ه ه�دى خلق�ه بالق�رآن الذي وص�ف الل�ه صحفه ب� 

مث، أي المس�تقيمة ش�ديدة القي�ام الدال�ة عل�ى العل�م الناف�ع  ہ  نث 

والعم�ل الصال�ح ؟ !!

فرا�س مبثوث ي�ضيرون على غير هدى
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وتأم�ل أوامر الش�ريعة وأركانها في قوله تعال�ى: نث ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ مث. كي�ف نعته�ا الله بما يوجب 

التمس�ك والعم�ل بها حيث ق�ال س�بحانه: نث ہ ہ ہ مث، فما أمر به 

نبينا  مما أنزله عليه ربنا في القرآن هو دين األنبياء جميعا، ولذلك قال 

تعالى: نث ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ مث ]آل عم�ران: 64[، وكما تضمن�ت هذه اآلية اقامة الحجة 
عل�ى الكافري�ن والمش�ركين، فانها أم�رت المؤمني�ن الموحدي�ن بمفارقة 

المش�ركين إذا أصروا على عنادهم وكفرهم، واإلعالن بالتمسك باإلسالم 

واالعتزاز والفخ�ر بذلك نث ڎ ڈ ڈمث، وبه�ذا يتبين ضالل 

القرضاوي والسويدان.

* * *
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خير اأمة النا�س لها تبع

أمتن�ا خير أم�ة أخرجت للناس كم�ا قال تعال�ى: نث ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڃ مث ]آل عمران: 

110[، فكل عاقل ناصح بصير بأسباب ضعف المسلمين يعرف أن تقهقرها 

س�ببه تضييع مقومات خيريتها، وأول ذلك االيم�ان بالله، وهذا واضح في 

داللة اآلية نث ٹ ٹڤ مث، فإيمان المسلمين أصابه الضعف والوهن، ولو 

ق�وي إيمانن�ا لكنا في ري�ادة العالم كله، كم�ا كان الحال ف�ي الصدر األول 

م�ن اإلس�الم، ومع ه�ذا فانن�ا ال نقّن�ط المس�لمين وال نلتف�ت بهم عن 

اإلس�الم إلى المناه�ج المنحرفة كالعلمانية واالش�تراكية، فالمس�لمون 

: »المؤمن القوي خي�ر وأحب إلى الل�ه من المؤمن  كم�ا ق�ال النب�ي 

الضعي�ف وف�ي كل خي�ر«)1(، فالخي�ر الذي م�ع المس�لمين ه�و التوحيد، 

فشجرة ايمان المسلمين تحتاج إلى سقي بماء الوحي، لتقوى فتقوم بما قام 

ب�ه األولون من النهضة والريادة والهداية للخل�ق أجمعين، وهذا من أعظم 

أسباب خيريتها، كيف يريد منا من انحرف وزاغ أن نضّيعه لحريات مذمومة 

ومناهج منحرفة.

ومظاهر خيرية أمتنا اإلس�المية وإمامتها لألمم واضحة فشريعتنا ناسخة 

للش�رائع السابقة، ورس�ولنا  خاتم النبيين، ومكة أم القرى قبلة الناس 
)1( رواه مسلم كتاب العلم باب اإليمان بالقدر واإلذعان له من حديث أبي هريرة  )ص 1161 

- رقم 6774(

خير اأمة النا�س لها تبع
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أجمعي�ن، والنبي كان يبعث ف�ي قومه خاصة، ونبينا  بعث للناس كافة 

نث ک ک گ گ گ گ مث ]األنبياء: 107[.

فاألمة اإلس�المية اصطفاها الله لتعلو األمم، وجعلها شاهدة على األمم 

كما قال تعالى: نث ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

: »أنت�م توف�ون  ڄ ڄ ڄڃ ڱ مث ]البق�رة: 143[، وق�ال النب�ي 

سبعين أمة، أنتم خيرها، وأنتم أكرم على الله عز وجل«)1(.

)2(: »وانم�ا حازت هذه األمة قصب الس�بق  ق�ال الحافظ اب�ن كثير 

إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله وسالمه عليه، فانه أشرف خلق الله 

وأكرم الرس�ل على الله، وبعثه الله بش�رع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله وال 

رس�وال من الرس�ل، فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما ال يقوم 

العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه«.

فالش�رع الكامل العظيم هو الذي أمرنا الله أن نستمس�ك به نث ھ 

ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ مث ]الزخ�رف: 43[، أم�ا أن نقدم الحرية 

عليه فهذا تضييع وتدمير لألمة اإلسالمية.

)1( )1( رواه أحمد )4 /447(، والترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة آل عمران )ص 
675 - رقم 3001(، ةقال الترمذي: هذا حديث حسن.

)2( تفسير القرآن العظيم ص 253.
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فدعاة التغريب من العلمانيين واالش�تراكيين ومن ضاهاهم من الدعاة 

البدعيي�ن يريدون لألمة اإلس�المية أن تكون تبعا وذنب�ا للكافرين، أما الله 

عز وجل فيريد لدينه الظهور والعزة، عن أبي هريرة  قال: قال رس�ول 

: »نح�ن اآلخرون، ونحن الس�ابقون يوم القيامة، بي�َد أن كل أمة  الل�ه 

أوتي�ت الكتاب م�ن قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، ثم ه�ذا اليوم الذي كتبه الله 

علينا، هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا، والنصارى بعد غد«)1(.

)2(:»يجب علينا نحن المسلمين  قال شيخنا العالمة محمد العثيمين 

أن نعرف قيمتنا في المجتمع األممي، وأننا أحق الناس بالبقاء على األرض، 

وأحق برزق الله، وأحق الناس أن نعلوا عليهم.

ه�ذا إذا كان لن�ا ش�خصية إس�المية، لك�ن لضع�ف اإليم�ان وضع�ف 

الت�وكل على الله عّز وج�ل صرنا أذنابا لغيرنا، أعزاء عل�ى قومنا أذالء أمام 

الكافرين«.

* * *

)1( رواه البخاري كتاب الجمعة باب فرض الجمعة )ص 141 - رقم 876(، ومسلم كتاب الجمعة 
باب هداية هذه األمة ليوم الجمعة )ص 343 - رقم 1987(.

)2( تفسير سورة المائدة )44/2(.

خير اأمة النا�س لها تبع



بطالن العلمانية ونق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان
66

نحن قوم اأعزنا الله بالإ�ضالم

لم يكن للعرب ش�أن بين األمم، م�ع أن غرائزهم وأخالقهم أطوع للخير، 

لكنهم كانوا معطلين عنه، ضالين عن سبيل الحق مالزمين للشرك، فبعث الله 

محمدا  بالهدى الذي ما جعل الله في األرض - وال يجعل - أمرًا أجل منه 

وأعظم قدرا، وتلقاه الصحابة عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم، ومعالجتهم على 

نقلهم عن تلك العادات الجاهلية، والظلمات الكفرية، التي كانت قد أحالت 

، فأخذوا هذا  قلوبهم، واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله 

اله�دي العظيم، بتلك الفطرة الجيدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة 

فيهم، والكمال الذي أنزل الله إليهم)1(.

فاإلسالم هو الذي جعل من رعاة النعم رعاة األمم، فخصعت لهم فارس 

والروم، وظهر أمر الله، وأش�رق نور الوحي في جنبات الكون، قال تعالى: 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  نث 

ڤ ڦ ڦ مث ]التوبة: 33[، فهذه الحقيقة يجب أن تكون حاضرة 

نص�ب أعيننا حتى ال نرتكس في الضالل، وال نلتزم الضالالت من العقائد 

واآلراء والمذاهب الموجبة لسخط الله ال نصره كالشيوعية، واإلشتراكية، 

والعلمانية، والرافضية، فالله ينصر دينه ويعز أوليائه، قال تعالى: نث ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۋ مث ]محم�د: 7[، فم�ن يدع�و المس�لمين للتدي�ن بغي�ر اإلس�الم 

)1( اقتضاء الصراط المستقيم )448-477/1(
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وسلوك المناهج الضالة فإنما يريد أن يردينا، وأن يزيل عنا حبل الله ونصره 

ويكلنا إلى أنفسنا وضعفنا، قال تعالى: نث ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ىئ مث 

]فاطر: 10[، وقال تعالى: نث ۅ ۉ ۉ ې ې مث ]النساء: 139[.

)1(: »المقصود من هذا التهيي�ج طلب العزة  ق�ال الحاف�ظ ابن كثي�ر 

من جناب الله، واإللتجاء إلى عبوديته، واالنتظام في جملة عباده المؤمنين 

الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا، ويوم يقوم األشهاد«.

وصدق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  إذ جعل هذه الحقيقة شعارا، 

وهو كذلك، لكنه أراد تنبيه الغافلين، وتذكير الناس�ين بل المتناس�ين، فقال 

: »نحن قوم أعزنا الله باإلسالم، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا  الفاروق 

الله«.

األمة اليوم دخلها الضعف والوهن بس�بب تفرقها في دينها، وصدق الله 

إذ يقول: نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ مث ]األنفال: 46[، فالله أمرنا أن نعتصم بحبله نث ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃڃ گ مث ]آل عم�ران: 103[، ونح�ن أوقعن�ا ف�ي األمة الفرقة، 
ول�م نعتصم بحبله، بل ابتدعنا البدع، ونش�أت فينا األهواء والفرق، واتبعنا 

السبل وانحرفنا عن الصراط المستقيم إلى ضالالت الشيوعية، والعلمانية، 

والرافضة.

)1( تفسير القرآن العظيم )436/2(

نحن قوم اأعزنا الله بالإ�ضالم



بطالن العلمانية ونق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان
68

)1(: »فإن القوم كلما بع�دوا عن اتباع  قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمي�ة 

الرس�ول  والكتب المنزلة كان أعظم في تفرقهم واختالفهم«، فطريق 

اإلس�الم وس�بيل التجديد واضح ال يزيغ عنه إال مبت�دع أو جاهل ال يعرف 

الشرع، قال اإلمام مالك  بعد أن رأى التغير في األمة اإلسالمية بسبب 

الب�دع والضالالت: »ل�ن يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح أولها«، فاألمة 

اإلسالمية تشبهت بالكفار وانحرفت عن صراط الله المستقيم، قال العالمة 

)2(: »ف�إن األمة قد اتبعت س�نن م�ن قبلها كما  عبدالرحم�ن المعلم�ي 

، ومن ذلك بل من أعظمه أنها فرقت  تواترت بذلك األخبار عن النبي 

دينها وكانت شيعا، وقد تواترت األخبار أيضا بأنه ال تزال طائفة قائمة على 

الح�ق، فعل�ى أهل العل�م أن يبدأ كل منهم بنفس�ه فيس�عى ف�ي تثبيتها على 

الص�راط، وإفرادها عن اتب�اع الهوى، ثم يبحث عن إخوانه، ويتعاون معهم 

عل�ى الرجوع بالمس�لمين إلى س�بيل الله، ونبذ األهواء الت�ي فّرقوا ألجلها 

دينهم وكانوا شيعا«.

وم�ن أعظ�م ما دخ�ل النقص بس�ببه على المس�لمين تعطيل ش�رع الله، 

وحصر الدين في العبادات، وواجب الجميع سياس�ة دول اإلسالم بشريعة 

اإلس�الم، ق�ال ش�يخنا العالم�ة محم�د العثيمي�ن  معلق�ا على قول 

)1( الرد على المنطقيين ص232
)2( التنكيل )404/2(
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النبي  »إن بني إس�رائيل كانت تسوس�هم األنبي�اء«:)1(: »دليل على أن 

دي�ن الله - وهو دين اإلس�الم ف�ي كل مكان وفي كل زمان - هو السياس�ة 

الحقيقية النافعة، وليست السياسة التي يفرضها أعداء اإلسالم من الكفار.

السياس�ة حقيقة ما جاء في ش�رع الله، ولهذا نقول: إن اإلس�الم ش�ريعة 

وسياس�ة، ومن فّرق بين السياسة والش�ريعة فقد ضل، ففي اإلسالم سياسة 

الخلق مع الله، وبيان العبادات، وسياس�ة اإلنس�ان مع أهل�ه، ومع جيرانه، 

وم�ع أقارب�ه، ومع أصحابه، ومع تالميذه، وم�ع معلميه، ومع كل أحد، كل 

له سياس�ة تخصه، سياس�ة م�ع األعداء الكف�ار، ما بين حربيي�ن ومعاهدين 

ومستأمنين وذميين.

وكل طائف�ة ق�د بّين اإلس�الم حقوقهم، وأمر أن نس�لك بهم كما يجب، 

فمث�ال الحربي�ون نحاربه�م، ودماؤه�م ح�الل لن�ا، وأمواله�م ح�الل لنا، 

وأراضيهم حالل لنا.

والمس�تأمنون يج�ب أن نؤمنه�م، كم�ا ق�ال الل�ه تعال�ى: نث ې ې ى 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ىئ مث ]التوبة: 6[.

والمعاه�دون يج�ب أن نوفي له�م بعهدهم، ثم إم�ا أن نطمئن إليهم، أو 

نخاف منهم، أو ينقضوا العهد.

)1( شرح رياض الصالحين )637-636/3(

نحن قوم اأعزنا الله بالإ�ضالم
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ثالث حاالت كلها مبّينة في القرآن، فإن اطمأننا إليهم وجب أن نفي لهم 

بعهدهم، وإن خفناهم فقد قال الله تعالى: نث ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ مث ]األنفال: 58[، قل لهم: ليس بيننا عهد 
إذا خفت منهم، وال تنقض العهد بدون أن تخبرهم.

والثالث هم الذين تقضوا العهد نث ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ مث ]التوب�ة: 12[، إذا نقض�وا العهد فال أيمان لهم، وال عهد 

لهم، فالمهم أن الدين دين الله وأن الدين سياس�ة: سياس�ة ش�رعية، سياسة 

اجتماعية، سياسة مع األجانب، ومع المسالمين، ومع كل أحد.

وم�ن فصل الدي�ن عن السياس�ة فقد ضل، وه�و بين أمري�ن: إما جاهل 

بالدي�ن وال يع�رف، ويظ�ن أن الدين عبادات بين اإلنس�ان ورب�ه، وحقوق 

شخصية، وما أشبه ذلك، يظن أن هذا هو الدين فقط.

أو أن�ه ق�د به�ره الكفرة وم�ا هم علي�ه من الق�وة المادية، فظ�ن أنهم هم 

المصيبون.

وأم�ا م�ن عرف اإلس�الم حق المعرفة عرف أنه ش�ريعة وسياس�ة، والله 

الموفق«.

ومن النواحي اإليجابية التي ينبغي توجيهها إلعادة المس�لمين للتمسك 

بدينهم التمس�ك الحقيقي هو ش�دة إنتم�اء غالبية المس�لمين لدينهم، فهذا 
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)1(: »إن  يلزمهم بالتمسك بتعاليمه، قال العالمة محمد البشير اإلبراهيمي 

مح�ل رجاء المصلحين في هذه األمة هو هذا الخلق العريق الذي ملك على 

المس�لم إحساسه وهو االعتزاز باسم اإلسالم واالفتخار بالنسبة إليه، واألنفة 

من الخروج من هذه النسبة، والرضى بالهون والدون في سبيل هذه النسبة.

وإن من أوضح الش�واهد على رس�وخ هذا الخلق في المس�لم أنك تقول 

لتارك الصالة - مثال - أنت ال تصلي، فيقول لك نعم، وتعّير مانع الزكاة بالشح 

وقب�ض اليد، فيقول لك: ق�د كان ذلك، وتقول للمبت�دع: أنت مبتدع، فلعله 

ينصف ويعترف، ولكن إياك أن تقول لواحد من هؤالء أنت لس�ت بمس�لم، 

ولو قلت لرأيت التنمر والتنكر، وسمعت الجافي المكروه من القول.

ه�ذه النقطة هي مح�ل الرجاء، فليتخذه�ا بناة اإلصالح قاع�دة يقيمون 

عليه�ا هيكل اإلصالح، وليقولوا لهذا األخ المعتز بنس�بته، بارك الله عليك 

أيها األخ أنت مسلم، ولكن لإلسالم واجبات يقضى بها عليك، وواجبات 

يتقاضاه�ا منك، وآداب يروضك عليها لتس�تحق بذلك من�ازل الكرامة في 

دنياك وآخرتك، وهو يريد تكميلك فال تنقصه، ويريد أن تكون حجة به فال 

تكن حجة عليه، وأنت منسوب إلى اإلسالم، ولكن هل يسرك ممن ينتسب 

إلي�ك العقوق وتضيي�ع الحقوق فصحح العقي�دة، ورّوض جوارحك على 

)1( اآلثار )112-111/1(

نحن قوم اأعزنا الله بالإ�ضالم
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التكالي�ف، وقف عند حدود الش�رع، فإذا أنت المس�لم الكام�ل، وإذا أنت 

عبدالله وحده...؟

إني لو ش�ئت أن آتي ببدع من الرأي في معرض االس�تدالل على حقيقة 

ه�ذا الدي�ن لقلت: إن ما عم المس�لمين م�ن تنكب عن هداي�ة دينهم، وهو 

ف�ي عمومه م�ن األدلة على حقيقة دين اإلس�الم، وأنه الدي�ن ال دين غيره، 

فاعج�ب لدي�ن ينتزع الش�واهد عل�ى صحته م�ن حالتي اإلقب�ال واإلدبار، 

واعج�ب لدين يس�م طباع بنيه بس�مة التوحيد ف�ي حالتي الوف�اء والجفاء، 

واعج�ب لدين تغفل القلوب عن وعي حقائقه، وتكس�ل الجوارح عن أداء 

وظائفه، وتتجرد النفوس عن حاله، وهي مع ذلك كله، على أشد ما عرفت 

ا لم أتبينه، فلم  من العصبية والتش�يع له واالعتزاز بالنس�بة إليه وإن هنا لس�رًّ

أحسن التعبير عليه...؟«.

* * *
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ما علمه الكافرون خ�ضي�س بالن�ضبة لما جهلوه

الكف�ار ومن اغتّر بهم فرحون بعلومهم ف�ي الصناعات وآالت الحرب، 

كم�ا ق�ال تعال�ى: نث ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ٴۇ مث ]غاف�ر: 83[، وهذا الذي 

عرفوه خس�يس بالنس�بة لما جهلوه من التوحيد ال�ذي هو أوضح المعارف 

وال يجهل�ه إال ش�قي، ألن جهله وتضييعه يوج�ب خلودهم في نار جهنم 

والعي�اذ بالله، قال تعالى: في ش�أن الكافرين نث ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ مث ]ال�روم: 7[، ق�ال العالم�ة المج�دد عبدالرحمن 

)1(: »نث ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ مث، قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم  السعدي 

وإراداتهم إلى الدنيا وش�هواتها وحطامها، فعملت لها وس�عت وأقبلت بها 

وأدب�رت، وغفلت ع�ن اآلخرة، ف�ال الجنة تش�تاق إليها، وال الن�ار تخافها 

وتخش�اها، وال المقام بين يدي الله ولقائ�ه يروعها ويزعجها، وهذا عالمة 

الشقاء، وعنوانه الغفلة عن اآلخرة.

وم�ن العج�ب أن ه�ذا القس�م من الن�اس قد بلغ�ت بكثير منه�م الفطنة 

والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش األلباب، وأظهروا من 

العجائ�ب الذرية والكهربائية والمراكب البري�ة والبحرية والهوائية ما فاقوا 

به وبرزوا، وأعجب�وا بعقولهم، ورأوا غيرهم عاجزا عما أقدرهم الله عليه، 

فنظ�روا إليه�م بعين االحتق�ار واالزدراء، وهم مع ذلك أبل�د الناس في أمر 

دينهم، وأشدهم غفلة عن آخرتهم، وأقلهم معرفة بالعواقب، قد رآهم أهل 

)1( تيسير الكريم الرحمن ص749

ما علمه الكافرون خ�ضي�س بالن�ضبة لما جهلوه
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البصائ�ر النافذة في جهلهم يتخبطون، وفي ضاللهم يعمهون، وفي باطلهم 

يترددون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. ولو نظروا إلى 

م�ا أعطاهم الله وأقدره�م عليه من األفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها، وما 

حرم�وا من العقل العالي، لعرفوا أن األمر لل�ه والحكم له في عباده، إن هو 

إال توفيق�ه أو خذالن�ه، فخافوا ربهم وس�ألوه أن يتم لهم م�ا وهبهم من نور 

العقول واإليمان حتى يصلوا إليه ويحلوا بساحته.

وه�ذه األم�ور لو قارنه�ا اإليم�ان وبنيت علي�ه، ألثمرت الرق�ي العالي 

والحي�اة الطيب�ة، ولكنها لما بني كثير منها على اإللح�اد، لم تثمر إال هبوط 

األخالق وأسباب الفناء والتدمير«.

)1(: »م�ن أضر األمور عل�ى العبد أن  قال ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمية 

يك�ون متمي�زا ع�ن العام�ة ببع�ض العل�وم الطبيعي�ة أو غيرها، ف�إذا جاءته 

العل�وم الديني�ة النافع�ة التي لم تدخل ف�ي علمه نفاها، فخس�ر دينه، وصار 

علم�ه الجزئي لبع�ض المعلومات وباال عليه، وهك�ذا تجد من عرف نوعا 

م�ن العل�م وامتاز به على العامة الذين ال يعرفون�ه، فيبقى بجهله نافيا لما ال 

يعلم�ه، وبن�و آدم ضاللهم فيم�ا جحدوه ونفوه بغير عل�م أكثر من ضاللهم 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  فيم�ا صدقوا به وأثبت�وه، قال تعال�ى: نث ې 

ىئ مث يونس: 39. ەئ  ەئ

)1( بواسطة األدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين البن سعدي ص26
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وه�ذا ألن الغالب عل�ى اآلدميين صحة الحس والعقل، فإذا أثبتوا ش�يئًا 

وصدقوا به كان حقا، بخالف ما نفوه، فإن غالبهم أو كثيرا منهم ينفون ماال 

يعلمون، ويكذبون بما لم يحيطوا به علما، ويتفرع على هذا األصل الباطل: 

الجه�ل باإللهي�ات وبما جاء به الرس�ل، والجهل باألم�ور الكلية المحيطة 

بالموج�ودات، وبه�ذا ضل زنادق�ة الفالس�فة وغيرهم، كما أنك�روا الجن 

والمالئكة وأمور الغي�ب، إذ لم تدخل تحت علومهم القاصرة فجحدوها، 

وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وجاءتهم الرسل بالبينات والبراهين، ففرحوا 

بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون«.

، وإن  )1(: »ولهذا كان أكمل األمم علما أتباع الرسل  وقال ابن القيم 

كان غيره�م أحذق منهم: في علم النجوم والهندس�ة، وعلم الكم المتصل 

والمنفص�ل، ونحوها م�ن العلوم التي لما جاءتهم رس�لهم بالبينات فرحوا 

بم�ا عنده�م من العلم، وآثروها على علوم الرس�ل، وهي كم�ا قال الواقف 

على نهايتها: ظنون كاذبة، وعلوم غير نافعة.

فنعوذ بالله من علم ال ينفع، وإن نفعت فنفعها بالنسبة إلى علوم األنبياء، 

كنفع العيش العاجل بالنس�بة إلى اآلخرة ودوامها، فليس العلم في الحقيقة 

إال م�ا أخبرت به الرس�ل عن الله طلبا وخبرا، فه�و العلم المزكي للنفوس، 

المكم�ل للفط�ر، والمصح�ح للعقول، ال�ذي خص�ه الله باس�م »العلم«، 

)1( بواسطة األدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين ص35-34

ما علمه الكافرون خ�ضي�س بالن�ضبة لما جهلوه
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وسمى ما عارضه »ظنا« ال يغني من الحق شيئا وحرصا وكذبا، وإذا تأملت 

م�ا عند المعارضين لنص�وص األنبياء بعقولهم رأيته كل�ه خرصا، وعلمت 

أنه�م هم الخراصون، وأن العلم ف�ي الحقيقة ما نزل به الوحي على األنبياء 

والمرسلين، وهو الذي أقام الله به حجته، وهدى به أنبياءه وأتباعهم، وأثنى 

عليهم به، وذكر اآليات الدالة على هذا«.

* * *
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ال�ضرع حاكم على العقل

تعاظ�م اإلغترار بالعقل في زم�ن العولمة، وذهب العلمانيون بأنفس�هم 

إرتفاع�ا ع�ن الرجوع إلى الش�رع والتحاكم إليه، وهذا م�ن الغلو المذموم، 

فالعق�ل مقر ومعترف بأن علومه ال ش�يء بالنس�بة لعلم الل�ه، فتقديمه على 

الشرع قدح في العقل.

والواجب أن نجعل العقل في مكانه الطبيعي، فهو وسيلة للفهم عن الله 

، مّيز الله به بين اإلنس�ان وس�ائر المخلوقات ليفهم خطاب  ورس�وله 

الشرع، ال ليتعالى عليه ويرده.

قال العالمة أبو زكريا السلماسي  )ت:550ه�()1(: »اعلم أن الدين 

مبني على أصلين: الش�رع المنقول، وعلى قضيات العقول، فالنقل والعقل 

أصالن يتصالن مرة وينفصالن أخرى.

اعلم أن العقل ال يهتدي إال بالشرع، والشرع ال يتبين إال بالعقل، وذلك 

أن اإلنسان ال يدخل تحت خطاب الشرع إال بوجود العقل فيه«.

)2(: »وإن الش�رع كاألمير والعقل كالوزير، يأمر األمير فينفذ  ثم قال 

الوزير أمره ويتبع حكمه، والعقل جعل آلة التمييز كالميزان للموزون«.

)1( منازل األئمة األربعة ص91
)2( منازل األئمة األربعة ص95

ال�ضرع حاكم على العقل
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والمؤم�ن الذي آمن بالله ال يتحقق إيمانه إال بتصديق خبر الله واإلنقياد 

ألمره، وإال كان متوليا.

والخل�ق ال يس�تغنون عن الوحي فحاجتهم إلي�ه ضرورية فوق حاجتهم 

للطع�ام والش�راب، فم�ن الله ورس�وله  الب�الغ، ومن العب�اد اإليمان 

والتسليم.

وهذا هو الحد الفاصل بين السني والبدعي، فالسني يجعل الشرع حاكما، 

ويجعل العقل محكوما، والبدعي بالعكس يجعل الشرع محكوما عليه.

)1(: »واعلم أن فصل ما بيننا وبين  قال العالمة أبو المظفر السمعاني 

المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على العقول، وجعلوا االتباع 

والمأثور تبعا للمعقول.

وأم�ا أهل الس�نة فقال�وا: األصل االتب�اع والعقول تبع، ولو كان أس�اس 

الدين على المعقول ال ستغنى الخلق عن الوحي وعن األنبياء صلوات الله 

عليهم، ولبطل معنى األمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء.

ول�و كان الدين بني عل�ى المعقول وجب أال يج�وز للمؤمنين أن يقبلوا 

شيئا حتى يعقلوا«.

)1( االنتصار ألصحاب الحديث ص82-81
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وليس معنى هذا أننا نلغي العلوم العقلية، بل ما جعل الله سبيل تحصيله 

إل�ى التجربة وإدراك العق�ول فإنه ينبغي لنا اإلجتهاد ف�ي طلبه بعقولنا، فإن 

إهماله تضييع لمصالح عظيمة.

)1(: »فصارت العلوم بهذا مما ال يهتدي  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

العقل إليه بحال، لكن هذه العلوم قد تعلم بخبر آخر غير خبر شارعنا محمد 

، وإما أن تعلم بالعقل فقط كمرويات الطب والحس�اب والصناعات، 

وإما أن تعلم بهما، فإما أن يكون الش�ارع قد هدى إلى داللتها كما أخبر بها 

أم ال؟

فإن كان األول فهي عقليات الش�رعيات، أو عقلي الش�ارع، أو ما ش�رع 

عقل�ه، أو العقل المش�روع، وإما أن يكون قد أخبر به�ا فقط فهذه عقلية من 

غير الشارع، فيجب التفطن.

لكن العقلي قد يعقل من الشارع، وهو عامة أصول الدين، وقد يعقل من 

غيره ولم يعقل منه، فهذا في وجوده نظر«.

فواجب اإلنسان أن يحمد الله على نعمة العقل، وال يطغى بحيث يكذب 

خبر الله ويرد أمره.

)1( مجموع الفتاوى )232-231/19(

ال�ضرع حاكم على العقل
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ق�ال العالم�ة عبدالرحمن الس�عدي  في تفس�ير العبارة المش�هورة 

»م�ن ل�م يحترز م�ن عقل�ه بعقله هل�ك بعقل�ه«)1(: »اعلم أن م�ن أجل نعم 

الل�ه عل�ى اآلدمي أن أعطاه هذا العقل الذي يعقل به األش�ياء، يوازن به بين 

المصالح والمضار، ويرجح الراجح من المصلحتين، ويرتكب األخف من 

المفس�دتين عن�د االضطرار إلى ذل�ك، وينظر به عواقب األم�ور وما تثمره 

األعم�ال الديني�ة والدنيوية م�ن الثمرات النافع�ة أو ضدها، ويل�زم اإلرادة 

بالعمل الصالح وباجتناب المضار.

وأج�ل فوائد العق�ل وأحلى ثمرات�ه: العقل عن الله وعن رس�وله  

األخبار، والتصديق بها، والتعبد لله تعالى باالعتراف بها، واألحكام الباطنة 

والظاه�رة، والتخل�ق به�ا، والعمل الصال�ح واجتناب المح�رم، فهذا أجل 

ثم�رات العقل، فبه ُعرف الله وُعرفت أحكامه ودين�ه، وبه ُعبد الله وُأطيع، 

وه�ذا وجه توجيه الله خطابه في كتابه: ألولي األلباب، ألولي النهى، لقوم 

يعقلون، لقوم يعلمون.

فالعق�ل هو الدليل للعبد، وهو المرش�د له في جمي�ع المطالب، فما دام 

العقل عقال حقيقيا، فال يترتب عليه إال كل خير ونفع، عاجل وآجل.

وإنما يخش�ى الش�ر والضرر من أحد أمرين، إما تص�وره وتقصيره، وإما 

تعدي�ه ومجاوزت�ه الح�د ال�ذي حّد ل�ه إذا كان صاحب�ه في الحالي�ن يعتقد 
)1( المختارات الجلية من المسائل الفقهية ص209-207
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اس�تقامته وكمال�ه، فحينئذ عليه أن يحت�رز من كل حالة منهم�ا بما يليق بها 

ويناس�بها، أم�ا إذا كان الخلل من قص�ور العقل في معرفة العب�د للحقائق، 

ب�أن يظ�ن معرفته بها وهو غالط في ذلك، فم�ن هاهنا يقع الخطل والخلل، 

فدواؤه في هذه الحال بتنقيح العقل وتصحيحه، بأن يسلك الطريق الموصل 

لمعرف�ة تلك الحقيقة التي وقع الغلط فيها، فإن من س�لك الطرق المعوجة 

ل�م يهتد إلى الصواب، وكذلك من ضعف س�لوكه للط�رق النافعة لم يصل 

إلى الحقيقة، فذاك يضل عنها وهذا يقصر عنها.

وال ف�رق ف�ي هذا بي�ن األمور الديني�ة والدنيوي�ة، فإن األم�ور التتم إال 

بس�لوك طرقها وأبوابها، مع الجد التام ف�ي تحصيلها، فهذا من األمور التي 

يتحرز منها بالمعرفة واالستقامة.

وأم�ا األمر الثاني، وه�و مجاوزته للحد الذي حد ل�ه، فهذا خطره كبير، 

وذلك أن العقل من أكبر نعم الله وأجلها على العبد، فعلى العبد أن يش�كر 

الل�ه عل�ى هذه النعمة الكبرى ويعترف لله بها، ويس�تعين به�ا على ما ُخلق 

ل�ه، وعلى ما ينفع، فاذا نس�ي نعم�ة الله عليه، وطغى بنفس�ه، وُأعجب بها، 

وت�اه بعقله، س�لب هذه النعم�ة في أمور كثي�رة أعظمها: أن يس�لب إيمانه، 

ف�إن كثيرا م�ن المحلدين وأهل الحيرة واالرتياب تاه�وا بما أوتوا من ذكاء 

وفطنة، حتى تكبروا على ما جاءت به الرس�ل، واحتقروا الرسل وما جاؤوا 

ال�ضرع حاكم على العقل
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ب�ه، وفرحوا بعلومهم، وص�ارت عقولهم الذكية - غير الزكية - س�ببا لهذا 

االنحراف العظيم، واإللحاد المفسد للدنيا واآلخرة.

فعقوله�م الت�ي طغوا بها أو صلتهم إلى هذه الهاوية الس�حيقه، وقد يرى 

كثير من أهل المهارة باألعمال الدنيوية واالختراعات الحديثة، قدرته على 

ما يعجز عنه غيره، فيتيه بعقله الفاسد، ويتوهم أن معرفته بهذه األمور المادية 

دليل على تفوقه في العلوم النافعة واألعمال النافعة، وال يخضع عقله لعلوم 

الرس�ل والدي�ن الحق، فهذه مهال�ك هلك بها المعجبون بأنفس�هم، وعلى 

العب�د أن يحت�رز من القدح في حكم الله وش�رعه، أو في ق�دره، بأن يقيس 

حكم�ه الحكيم الحمي�د بأفعال القاصري�ن من العبيد، فيضل ويس�يء ظنه 

بالل�ه، ودواء هذا أن يعل�م أن الله حكيم في كل ما خلق�ه من المخلوقات، 

وفي كل ما شرعه من الشرائع.

وإن تتب�ع ما أوجده الله م�ن الموجودات يجدها في غاية الحكمة ويجد 

آثار اإلتقان وحس�ن الخلق واالنتظام الت�ام عليها ظاهرة، ال تخفى إال على 

من عم�ي قلبه وانقلبت عليه الحقائق، وما خف�ي عليه من بعض الجزئيات 

التي ال يهتدي إلى معرفة الحكمة فيها، فليعلم العلم الكلي أن الله ال يخلق 

مث  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  نث  وأن�ه  عبث�ا،  ش�يئا 

]الس�جدة: 7[، وأتقن جميع ما صنعه، وكذلك من نظر ما احتوى عليه ش�رعه 
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العظيم من المحاسن والمصالح والمنافع التي ال يمكن إحصاء أجناسها - 

فضال عن أنواعها، وأفرادها - عرف بذلك أن الله كامل الحكمة.

وأض�ر الجهل على اإلط�الق: الجهل بحكمة الله، وأش�د أنواع الغرور 

القدح فيها، وما جاء هذا الغرور إال من إعجاب العبد الجاهل بعقله الفاسد، 

فنسأل الله أن ال يزيغ قلوبنا عن الهدى والرشاد، إنه جواد كريم«.

* * *

ال�ضرع حاكم على العقل
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�ضراب الكافرين ل يهدي ال�ضالين

التدين بالش�رك واإلرتكاس في الفواح�ش بدعوى الحرية، واتخاذ هذه 

النزع�ة البهيمية سياس�ة ومنهجا، وفوق هذا الدعوة إل�ى تعميمها، وحماية 

ه�ذه الحرية المذمومة بق�وة القانون هو الحقارة ال الحض�ارة، واغترار من 

اغتر بهؤالء لمجرد التفوق الصناعي والعسكري هو ذهول عن سنة الله في 

خلقه وهو أن كل علو للشرك والكفر والباطل محدود ثم يعقبه زوال وضعة 

وخس�ران ووبال، قال تعالى: نث ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ ژ  ژ  ڈ 

مث  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

]آل عمران: 196 - 198[.

وضعف�اء العقول من المس�لمين وضعفاء العقيدة وم�ن غمرت قلوبهم 

الشهوات المحرمة أسرهم سراب الحضارة الغربية، وبعض من اقترب منها 

وعل�م حقيقة زيفها بعد أن ذهبت عنه غمرة الش�هوة التي غط�ت على عقله 

وأس�رت قلب�ه تبّين ما فيها من محاربة الله وس�خطه، وهو من موجبات 

ن�زول عق�اب الله به�م قال تعال�ى: نث ہ ہ ھ ھ ے مث 

]الزخرف: 55[.
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فه�ذه الحرية التي تنادى إلقراره�ا الكفار الفجرة وأعانهم عليه أعوانهم 

من المنافقين والمتعالمين والمغرورين ظلمات س�ار في سرابها من سلب 

نفسه نعمة الله التي أنعم عليه من الحواس واإلدراك وحسن الفطرة والخلقة 

فانخلع�وا عن نور الله إلى ظلمات الهوى والحري�ة المذمومة، قال تعالى: 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  نث 

ڱ ڱ ں مث ]األنعام: 39[.

)1(: »وهذه الظلم�ات ضد األنوار الت�ي يتقلب فيها  ق�ال ابن القي�م 

المؤم�ن فإن نور اإليمان في قلبه، ومدخله نور، ومخرجه نور، وعلمه نور، 

ومشيته في الناس نور، وكالمه نور، ومصيره إلى نور، والكافر بالضد.

ولما كان النور من أسمائه الحسنى وصفاته كان دينه نورا، ورسوله نورا، 

وكالم�ه نورا، وداره نورا يت�ألأل، والنور يتوقد في قلوب عب�اده المؤمنين، 

ويج�ري على ألس�نتهم، ويظهر عل�ى وجوههم، وكذلك لم�ا كان اإليمان 

واسمه المؤمن لم يعطه إال أحب خلقه إليه«.

فمن يرخص في الحرية فهو الذي سلك بالناس إلى ظلمات الهوى وتيه 

الغواية وسراب األوهام الكاذبة الموجبة لخسران الدنيا واآلخرة، ذلك هو 

الخسران المبين.

)1( بدائع التفسير )253/3(

�ضراب الكافرين ل يهدي ال�ضالين
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ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  نث  تعال�ى:  ق�ال 

مث  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

)1(: »أعم�ال الكفار  ]الن�ور: 39[، ق�ال العالم�ة عبدالرحمن الس�عدي 

بمنزلة الس�راب، ُترى ويظنها الجاه�ل الذي ال يدري األمور أعماال نافعة، 

فيغره صورتها، ويخلبه خيالها، ويحسبها هو أيضا أعماال نافعة لهواه، وهو 

أيض�ا محتاج إليها، ب�ل مضطر إليها، كاحتياج الظمآن للم�اء، حتى إذا قدم 

على أعماله يوم الجزاء، وجدها ضائعة، ولم يجدها شيئا«.

* * *

)1( تيسير الكريم الرحمن ص664
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العلمانيون اأتباع كل ناعق

الحري�ة التي يري�د العلمانيون أن نروج لها ونأذن بها في ديارنا هي دعوة 

ألن يك�ون ص�وت كل ناعق مس�موعا، ولو كان ض�اال أو مبتدعا أو ملحدا 

كاف�را، وهذا تصوره كاف في الداللة على س�فه هذه الدعوة وانحرافها عن 

طريق الهدى والخير.

والقرآن والس�نة وأقوال الصحاب�ة كلها واضحة صريحة في التحذير من 

 : س�لوك ه�ذا المنهج الوخي�م، قال أمي�ر المؤمين علي بن أب�ي طالب 

»الن�اس ثالث�ة: فعالم رباني، ومتعلم على س�بيل نجاة، وهم�ج رعاع أتباع 

كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور الله، ولم يلجأوا إلى ركن 

وثيق«)1(.

، وهو  فال إله إال الله ما أعظم فقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

الذي خبر المقاالت الضالة واألهواء المنحرفة واآلراء المبتدعة، وعرف أن 

ضعفاء العقول إذا لم يصونوا عقولهم عن شبهات الضالل فإنهم يسارعون 

إليها ويتدينون بها، ثم يدعون إليها ثم يضادون بل ويقاتلون من خالفهم.

هذه كلمة حكمة نطق بها الخليفة الراش�د علي بن أبي طالب  الذي 

أخذ العلم من مشكاة الوحي ونور السنة والقرآن.

)1( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )182/1(

العلمانيون اأتباع كل ناعق
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ه�ذا كالم أمي�ر المؤمني�ن  الذي ع�رف ضرر الحرية ف�ي المقاالت 

واالعتق�ادات على األمة اإلس�المية، وما أوقعته الف�رق المبتدعة في األمة 

كالخوارج والرافضة من الشرور والتنازع والتقهقر.

)1(: »ما أحس�ن ما ش�بههم اإلمام علي   قال الخطيب البغدادي 

الهمج الرعاع، والهمج: البعوض، وبه يشبه دناة الناس وأراذلهم، والرعاع: 

المتب�دد المتفرق، والناعق: الصائح، وهو في هذا الموضع: الراعي، يقال: 

نع�ق الراع�ي بالغنم ينع�ق: إذا صاح به�ا، ومنه قوله تعال�ى: نث ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ مث 

]البقرة: 171[«.

فم�ن ال عقي�دة عنده وال دين كلما ظهرت بدع�ة أو كفر تبعها يتردى في 

ضالله�ا، أم�ا المؤمن الذي تدّين بنور الوح�ي، رد كل مقالة يظهرها الناس 

إل�ى نور الوحي، فالق�رآن كما نعته الل�ه فرقان، بنوره يمّي�ز المؤمن الهدى 

م�ن الضالل، ويع�رف الحق من الباطل، ق�ال تعالى: نث چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ک مث ]األنف�ال: 29[، وق�ال تعال�ى: نث ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ مث ]الحديد: 28[.

)1( الفقيه والمتفقه )186/1(
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فالله هو الحق المبين، والقرآن حق، وما خالف القرآن فهو باطل ضاللة 

بالري�ب، ق�ال تعال�ى: نث ی ی ی جئ حئمئ جب مث ]يون�س: 32[، قال أبو 

)1(: »حكم�ت هذه اآلية بأنه ليس بين الحق والباطل  عبدالل�ه القرطبي 

منزلة ثالثة«.

)2(: »لم يزل لله نصاحا من خلقه في أرضه،  وق�ال اإلمام األوزاعي 

يعرض�ون أعم�ال العباد عل�ى القرآن، فبالق�رآن يعرفون هدى م�ن اهتدى، 

وضاللة من ضل، أولئك خلفاء الله في أرضه«.

فالزم�وا ش�رع الله وعقيدة اإلس�الم، وإياكم والض�الالت ومخالفة أمر 

الله وش�رعه وتقديم اآلراء المضلة واألهواء الش�ركية والبدعية على ش�رع 

الل�ه، ق�ال تعال�ى: نث ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

)3(: »لعله إذا رّد بعض  ڳ ڳ ڳ مث ]الن�ور: 63[، ق�ال اإلمام أحم�د 

قوله أن يقع في قلبه شيء، فيزيغ الله قلبه، فيهلكه«.

* * *

)1( الجامع ألحكام القرآن )236/8(
)2( الحجة على تارك المحجة )510/2(

)3( تيسير العزيز الحميد ص545

العلمانيون اأتباع كل ناعق
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من فارق الدليل �ضل ال�ضبيل

الجاه�ل ه�و الذي ال يع�رف الحكمة من خلقه في ه�ذه المعمورة، قال 

تعال�ى: نث ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ مث ]الذاريات: 56[، والمهتدون 

ه�م الذين يس�يرون في س�فرهم إل�ى الدار اآلخ�رة بما يوجب س�المتهم، 

واهتدائه�م، وع�دم عطبه�م، والض�ال ه�و ال�ذي يهيم ف�ي أودي�ة الباطل، 

وش�عب الضالل، وس�بل الغواية بدعوى الحرية، فيضل الس�بيل وال يصل 

إلى ما يوجب سالمته وحسن عاقبته.

قال تعالى: نث چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ مث ]األنعام: 153[.

)1(: »من فارق الدليل ضل السبيل، وال  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

.» دليل إال بما جاء به الرسول 

فالمؤمن يس�ير في هذه الدنيا على نور من ربه، يأتم بكتاب الله، به يمّيز 

بين الحق والباطل، ويس�ير س�يرا واثق�ا أنه هو الحق ألن�ه تنزيل من حكيم 

حمي�د، أم�ا الكاف�ر فتتج�ارى ب�ه األه�واء والض�الالت ال يأتم بن�ور رب 

العالمي�ن، فه�ذا الذي يس�مونه حرية، قال تعال�ى: نث ى ائ ائ ەئ ەئ 

)1( نقله عنه تلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة )83/1(
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وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ مث ]المل�ك: 22[، ق�ال العالمة عبدالرحمن 
)1(: »أي: أي الرجلين أهدى، من كان تائها في الضالل غارقا  السعدي 

ف�ي الكفر قد انتك�س قلبه فصار الحق عنده باط�ال والباطل حقا، ومن كان 

عالما بالحق، مؤثرا له عامال به، يمش�ي على الصراط المس�تقيم في أقواله 

وأعماله وجميع أحواله«.

فش�أن الباطل اإلختالف والتناقض والتلون كما ق�ال الله عنه: نث چ چ 

چ ڇ ڇ مث ]ق:5[،وقال س�بحانه عن الضاّلين: نث ٻ پ پ پ پ مث 

]الذاريات: 8[.

: نث ٹ ڤ ڤ ڤ  وقال تعالى: في ش�أن أس�وتنا نبينا محم�د 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

 :)2( ڇ مث ]الش�ورى: 52 - 53[. ق�ال ش�يخنا العالم�ة محم�د العثيمي�ن 

»والخط�اب هن�ا للنبي  أخبره الله - عز وج�ل - أنه يهدي إلى صراط 

مستقيم، يعني يدل إليه ويبّينه للناس، والصراط المستقيم بّينه الله في قوله: 

نث ڦ ڦ مث، يعني الصراط الذي نصبه الله - تعالى - لعباده، وهو شريعته، 

وأضافه الله إلى نفسه، ألنه هو الذي نصبه، وألنه يوصل إليه، كما أنه أضافه 

في سورة الفاتحة إلى الذين أنعم الله عليهم، ألنهم هم الذين يسلكونه.

)1( تيسير الكريم الرحمن ص1041
)2( شرح رياض الصالحين )266/2(

من فارق الدليل �ضل ال�ضبيل
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فالنب�ي  يهدي الناس إلى الص�راط، ويدلهم علي�ه، ويدعوهم إليه، 

ويرغبهم في س�لوكه، ويحذرهم من مخالفته، وهكذا من خلفه في أمته من 

العلم�اء الربانيين، فإنهم يدعون إلى الصراط المس�تقيم، صراط الله العزيز 

الحكيم«.

* * *
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الإ�ضالم يواكب الح�ضارة ل يعار�ضها

اإلس�الم يواك�ب الحضارة ويهذ بها ال يعارضه�ا، فقد أمر الله عز وجل 

بعمارة األرض، فقال سبحانه: نث ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب 
))1(: »أي: جعلكم عمارا  ىب يب مث ]ه�ود: 61[، ق�ال الحافظ ابن كثي�ر 

تعمرونها وتستغلونها«.

لكن الله جعل ما في األرض س�ببا لتوحيده الللشرك به، فالواجب على 

الخلق جميعا عمارة األرض بالوس�ائل المباحة وتس�خير ذلك لش�كر الله 

وتوحي�ده ال للكف�ر بنعمه واس�تعمالها في مس�اخطه، ق�ال تعالى: نث ڱ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

مث ]البق�رة: 21 - 22[، ق�ال اب�ن  ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

)2(: »فذك�ر س�بحانه أمره�م بعبادته، وذكر اس�م ال�رب مضافا  القي�م 

إليه�م لمقتضى عبوديتهم لربه�م ومالكهم، ثم ذكر ض�روب إنعامه عليهم 

بإيجادهم وإيجاد من قبلهم وجعل األرض فراش�ا لهم يمكنهم االس�تقرار 

عليها، والبناء والسكنى.

)1( تفسير القرآن العظيم ص680
)2( بدائع التفسير )292/1(

الإ�ضالم يواكب الح�ضارة ل يعار�ضها
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وجعل الس�ماء بناء وسقفا فذكر أرض العالم وسقفه، ثم ذكر إنزال مادة 

أقواته�م ولباس�هم وثمارهم منبها بهذا على اس�تقرار حس�ن عبادة من هذا 

شأنه، وتشكره الفطر والعقول، وقبح اإلشراك به وعبادة غيره«.

وعلو الكافرين في الصناعات ال يوجب الفتنة بهم فإن الدنيا يعطيها الله 

م�ن أحب ومن لم يحب، أما اآلخرة فال يعطيها الله إال من أحب، وواجب 

المسلمين العودة إلى نهضتهم السابقة في الحضارة والصناعة وأن ال يرضوا 

بتخلفهم، فالمؤمن ال يرضى إال بالعزة والعلو والريادة لدينه ولبالده.

)1(: »إن المالحدة يتشبثون لتأييد  قال العالمة عبدالرحمن السعدي 

باطله�م بش�به باطلة تروج على من ال بصيرة ل�ه، ويروجها المأجورون من 

الزنادقة المنتس�بين لإلس�الم، يقولون: انظروا إلى حال المس�لمين وما هم 

عليه من الضع�ف، وأنهم متأخرون في أمور الحياة، والذي أخرهم دينهم، 

فيروج�ون ه�ذا من وج�وه متنوعة، وهذا مم�ا يعلم أن المس�تدل به مبطل، 

وذلك أن الواجب أن تنظر إلى الدين اإلس�المي في نفسه، وما هو عليه من 

اإلحكام والحسن العظيم، وما فيه من الهدايات إلى كل خير، والذود عن كل 

ش�ر وضرر، وتنظر أيضا إلى حالة القائمين به، المنفذين لتعاليمه وأحكامه 

في أنفس�هم وفي العباد، كما كان عليه المس�لمون في الصدر األول، فإنك 

ترى فيه ما يبهج الناظرين، وتقوم به الحجة على المعاندين، وأما النظر إلى 

)1( األدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين ص61-60
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المس�لمين التاركين لهدايته وإرش�اده وتعاليمه العالية، المنحرفين عنه من 

وجوه كثيرة، فهذا ظلم ووضع للش�يء في غير موضعه، فكما ال يقدح وال 

يض�ر العلوم النافعة إذا انتس�ب إليها واّدعاها م�ن لم يتصف بها، وال يحتج 

بجهالهم على ذم العلم، فهذا أبلغ وأولى، ولهذا كانت الوسيلة الوحيدة إلى 

عود المسلمين إلى عزهم ومجدهم وكمالهم عودهم إلى دينهم الصحيح، 

وتمس�كهم بإرش�اداته الدينية والدنيوي�ة نث ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

مئىئ يئ جب حب خب مب مث ]الممتحنة: 5[.

فحال المس�لمين اليوم في تفرقهم وتش�تتهم وتركه�م جمهور مقومات 

دينهم، حتى انحلوا وضعفوا، صار فتنة للكفار والمنافقين، وحجابا حائال، 

وشبهة لمن يريد التلبيس، فال حول وال قوة إال بالله العظيم«.

والقرآن قد دل على الصناعات وأرشد إليها من حين نزوله قبل أن تكتشفها 

الحضارة الغربية الحديث�ة، قال تعالى: نث ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ مث ]النحل: 8[، قال العالمة عبدالرحمن السعدي 

)1(: »نث ٹ ٹ ٹ ڤمث: مم�ا يكون بعد نزول القرآن من األش�ياء 

الت�ي يركبه�ا الخلق ف�ي الب�ر والبحر والج�و، ويس�تعملونها ف�ي منافعهم 

ومصالحه�م، فإن�ه لم يذكره�ا بأعيانها، ألن الل�ه تعالى لم يذك�ر في كتابه 

)1( تيسير الكريم الرحمن ص498

الإ�ضالم يواكب الح�ضارة ل يعار�ضها
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إال م�ا يعرف�ه العباد أو يعرف�ون نظيره، وأما ما ليس له نظي�ر، فإنه لو ذكر لم 

يعرف�وه ولم يفهم�وا المراد منه، فيذك�ر أصال جامعا يدخل في�ه ما يعلمون 

وماال يعلمون«.

وكل ما خرج عن هدي المرسلين من العقائد الشركية والبدعية واألقوال 

واألفع�ال الضالة فهو س�فه، ق�ال تعال�ى: نث ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ کک ڱ مث ]البقرة: 130[، فالتنادي لحرية الباطل وحرية الكفر والش�رك 

وحري�ة المقاالت الباطلة س�فه في العقول، قال تعال�ي مبّينا أن كل مخالف 

ومعترض على شرع الله فهو سفيه نث ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ مث ]البق�رة: 

)1(: »دلت اآلي�ة على أنه ال  142[، ق�ال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

يعت�رض عل�ى أح�كام الله إال س�فيه جاهل معان�د، وأما الرش�يد المؤمن 

العاق�ل فيتلق�ى أحكام رب�ه بالقبول واالنقياد والتس�ليم، كما ق�ال تعالى: 

نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ مث ]األح�زاب: 36[ نث ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

نث ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ]النس�اء: 65[،  مث  ەئ وئ وئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ مث ]النور: 51[«.

)1( تيسير الكريم الرحمن ص65
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وأس�فه السفه أن يضل اإلنس�ان عن مقصود خلقه في هذه األرض، قال 

تعالى: نث ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ مث ]الذاريات: 56[، وتجد الله عز 

وجل ينزه نفس�ه عن شرك المش�ركين الذين ضلوا عن مقصود استخالفهم 

في األرض وهو توحيد الله تبارك وتعالى، فقال س�بحانه: نث ہ ہ 

ہ ہھ ھ ھ ھ ے مث ]النحل: 3[.

)1(: »أخب�ر أنه نث ہ ہ  ق�ال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

ہ ہ مث، ليس�تدل بهم�ا العب�اد عل�ى عظم�ة خالقهم�ا وماله من 

نعوت الكمال، ويعلموا أنه خلقهما مسكنا لعباده الذين يعبدونه بما يأمرهم 

، ولهذا نزه نفسه عن شرك  به من الش�رائع التي أنزلها على ألس�نة رسله 

المش�ركين، فقال نث ھ ھ ھ مث، أي: تنّزه وتعاظم عن شركهم، 

فإنه اإلله حقا، الذي ال تنبغي العبادة والحب والذل إال له تعالى«.

فالحري�ة ألن يعبد الناس ما ش�اءوا كيف ش�اءوا، والتن�ادي لذلك، وأن 

يقولوا ما شاءوا سفه في العقول، وفساد في المنطق، وضالل في الرأي.

والل�ه الواح�د القهار عظمته الت�ي تجلت في خلق الس�موات واألرض 

وم�ا فيهن، بل وفي كل ش�يء هل يرتاب عاقل في إس�تحقاقه األلوهية كما 

تف�رد في الربوبية، نث ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ېئ مث 

]إبراهيم: 10[.

)1( تيسير الكريم الرحمن ص498

الإ�ضالم يواكب الح�ضارة ل يعار�ضها
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ف�ال يش�ك وال يرت�اب في إس�تحقاق الل�ه التف�رد باأللوهية إال س�فيه قطعا، 

وصدق الله إذ يقول: نث ڑ ڑ ک ک ک ک گگ ں مث ]األنعام: 39[.

وأعج�ب م�ن ه�ذا أن أمم الكفر والش�رك والض�الل مع عظيم ش�ركها 

وضالله�ا تن�ادت بحص�ر الهدى والحق ف�ي مللها، مع أنه�م مقيمون على 

الشرك، قال تعالى: نث ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ 

 ،]111 ]البق�رة:  مث  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ 

فواج�ب المس�لم الموحد االعتزاز بدين�ه، والفخر بإس�المه، وبيان الهدى 

والحق في شرائعه، والتحذير من الشرك والضالل والهوى الذي يخالفه ال 

الترخيص له بدعوى الحرية.

وم�ن أعظ�م نعم الله على عبده أن يكون له م�ن الله كتاب هادي يهتدي 

به في ش�ؤونه كلها فال يضل وال يشقى، قال تعالى: نث ڦ ڦ ڦ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  نث  تعال�ى:  وق�ال   ،]89 ]النح�ل:  مث  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

المس�لم  فواج�ب   ،]231 ]البق�رة:  مث  ڍ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

اإلعتص�ام بالكت�اب والحكمة واإلس�تظهار بهما عل�ى كل هوى وضالل، 

وإتخ�اذه ميزان�ا توزن به الحقائق، قال تعال�ى: نث ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹڤ ڦ مث الش�ورى: 17، فالل�ه ال يأذن وال يرخص في أن يقول الناس 
ما ش�اءوا ويعتقدوا ما ش�اءوا إال من جه�ل نعمة القرآن والس�ّنة، قال 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  نث  تعال�ى: 
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]البق�رة:  مث  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

)1(: »يّذك�ر تعال�ى عب�اده المؤمنين ما  151[، ق�ال الحاف�ظ اب�ن كثي�ر 

أنع�م ب�ه عليهم من بعثة الرس�ول محم�د  إليهم يتلو عليه�م آيات الله 

مبين�ات، ويزكيهم، أي يطهرهم من رذائل األخالق ودنس النفوس وأفعال 

الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويعلمهم الكتاب، وهو القرآن، 

والحكمة وهي الس�نة، ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية 

الجهالء يس�فهون بالقول الفراء، فانتقلوا ببركة رسالته، وبمن سفارته، إلى 

حال األولياء، وس�جايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما، وأبرهم قلوبا، 

وأقلهم تكلف�ا، وأصدقهم لهجة، وقال تعال�ى: نث ۉ ې ې ې ې ى 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ی مث ]آل عم�ران: 164[، 

وذم م�ن لم يعرف قدر هذه النعمة، فق�ال تعالى: نث ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

: يعني  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک مث ]إبراهي�م: 28[، قال ابن عباس 

، وله�ذا ندب الل�ه المؤمنين إلى االعت�راف بهذه  بنعم�ة الل�ه محمدا 

النعم�ة ومقابلتها بذكره وش�كره، فق�ال: نث ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ مث ]البقرة: 152[«.

* * *

)1( تفسير القرآن العظيم ص127

الإ�ضالم يواكب الح�ضارة ل يعار�ضها
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ال�ضرع ع�ضمة للخلق من اأ�ضباب العطب

ال يج�وز وال يمكن للخلق أن ينس�لخوا عن ش�رع الل�ه، ويقصروه على 

فعل العبادات فقط، فيجعلوه محصورا في المسجد، ثم يقصدوا إلى صناعة 

نظريات يعملوها في سياس�ة شؤونهم يسوسون بها الخلق، فإن ركوب هذا 

السبيل من أسباب عطب الخلق، فعقول البشر غير معصومة، وتجربة أفكار 

البش�ر في سياس�ة الخلق تعريض لهم للهلكة، فالش�رع معصوم دل الخلق 

عل�ى مصالحه�م من غير أن يلحقه�م ضرر في تجربة سياس�اتهم، فالله عز 

وجل أورث آدم وبنيه األرض، واس�تخلفهم فيها، وما كان الله ليذر الخلق 

هك�ذا بال كتاب هاد يعصمهم من الزلل، قال تعالى: نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ڍ مث ]األنعام: 91[.

)1(: »إن األش�ياء المخلوقة  قال أب�و عبدالله محمد بن عمر الرازي 

ف�ي األرض منه غذاء، ومنه دواء، ومنه س�م، والتجرب�ة التفي بمعرفتها إال 

بع�د األدواء العظيمة، وم�ع ذلك ففيها خطر على األكث�ر، وفي البعثة فائدة 

معرفة طبائعها ومنافعها من غير ضرر وال خطر«.

وانظر كيف عانى الخلق من تجربة الشيوعية، استولى أربابها على أموال 

الن�اس وأمموا ممتلكاته�م، وأراقوا دماء الماليي�ن إلخضاعهم إللحادهم 

وكفرهم، ثم مضت السنون فقام الشيوعيون بحرب نظريتهم ونقضها.

)1( محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين ص516
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وهك�ذا كان الناس في عهد الحضارات الس�ابقة التي لم تعتصم بحكمة 

الوحي، وجّربت حكمة ساس�اتها، فأوقعته�م عقولهم في العطب والهالك 

والبوار. 

)1(: »وعل�وم الحكمة هي  ق�ال العالم�ة محم�د الطاهر بن عاش�ور 

مجموع ما أرش�د إليه ه�دي الهداة من أهل الوحي اإلله�ي الذي هو أصل 

إصالح عقول البشر، فكان مبدأ ظهور الحكمة في األديان، ثم ألحق بها ما 

أنتج�ه ذكاء أه�ل العقول من أنظارهم المتفرعة عل�ى أصول الهدي األول، 

وق�د مّه�د قدماءالحكم�اء طرائق م�ن الحكمة فنبع�ت ينابي�ع الحكمة في 

عص�ور متقاربة كانت فيها مخلوطة باألوهام والتخيالت والضالالت، بين 

الكلدانيين والمصريين والهنود والصين، ثم درس�ها حكماء اليونان فهّذبوا 

وأبدعوا، ومّيزوا علم الحكمة عن غيره، وتوخوا الحق ما استطاعوا فأزالوا 

أوهام�ا عظيمة وأبق�وا كثيرا. وانحص�رت هذه العلوم في طريقتي س�قراط 

وهي نفس�ية، وفيثاغ�ورس وهي رياضية عقلي�ة، واألولى يوناني�ة، والثانية 

إليطاليا اليونانية، وعنهما أخذ أفالطون، واش�تهر أصحابه باإلشراقيين، ثم 

أخذ عنه أفضل تالمذته وهو أرس�ططاليس وهّذب طريقته ووّس�ع العلوم، 

وُس�ميت أتباعه بالمش�ائين، ولم تزل الحكمة من وقت ظهوره معولة على 

أصوله إلى يومنا هذا.

)1( التحرير والتنوير )64-63/3(
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نث ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ېئ مث ]البقرة: 269[، وهو الذي 

ش�اء الله إيتاءه الحكمة، والخير الكثير منجر إليه من س�داد الرأي والهدي 

اإلله�ي، وم�ن تفاريع قواع�د الحكم�ة التي تعصم م�ن الوقوع ف�ي الغلط 

والض�الل بمقدار التوغل في فهمهما واس�تحضار مهمها، ألننا إذا تتبعنا ما 

يحل بالن�اس من المصائب نجد معظمها من جراء الجهالة والضاللة وأفن 

الرأي، وبعكس ذل�ك نجد ما يجتنيه الناس من المنافع والمالئمات منجرا 

م�ن المعارف والعلم بالحقائق، ولوا أننا علمن�ا الحقائق كلها ال جتنبنا كل 

ما نراه موقعا في البؤس والشقاء«.

وربنا عز وجل خلق الخلق على الفطرة كما قال تعالى: نث ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ەئ مث ]الروم: 30[.

)1(: »جاءت الرسل وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع  قال ابن القيم 

س�بحانه في الفطر والعقول من ذلك وتكميله وتفضيله وزيادته حس�نا إلى 

حس�نه، فاتفقت ش�ريعته وفطرته وتطابقا، وتوافقا، وظهر أنهما من مش�كاة 

واح�دة، فعبدوه وأحب�وه ومجدوه وحمدوه بداعي الفطر، وداعي الش�رع، 

وداع�ي العقل، فاجتمعت لهم الدواعي ونادتهم من كل جهة، ودعتهم إلى 

وليهم وإلههم وفاطرهم، فأقبلوا إليه بقلوب سليمة لم يعارض خبره عندها 

)1( بدائع التفسير )393-392/3(
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ش�بهة توجب ريبا وشكا، وال أمره شهوة توجب رغبتها عنه وإيثارها سواه، 

فأجاب�وا دواعي المحب�ة والطاعة إذ ن�ادت بهم: حي على الف�الح، وبذلوا 

أنفسهم في مرضاة موالهم الحق بذل أخي السماح، وحمودا عن الوصول 

إليه مس�راهم، وإنما يحمد القوم الس�رى عند الصب�اح، فدينهم دين الحب 

وه�و الدين الذي ال إكراه فيه، وس�يرهم س�ير المحبين وه�و الذي ال وقفة 

تعتريه«.

: في محاجة فرعون لما سأله عن ربه نث مت ىت يت جث  وقال موسى 

مث ىث يث حج مج جح مث ]ط�ه: 50[، ف�كل مخل�وق فطره الل�ه على معرفة 

وحب ما ينفعه، وكراهية وبغض ما يضره، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

)1(: »وه�ذا الحب واإلحس�اس الذي خلقه الله ف�ي النفوس هو األصل في 

كل حس�ن وقب�ح، وكل حم�د وذم، فإنه لوال اإلحس�اس ال�ذي يعتد به في 

ح�ب حبيب وبغض بغيض لما وجدت حركة إرادية أصال تحرك ش�يئا من 

الحيوان باختياره، ولما كان أمر ونهي وثواب وعقاب، فإن الثواب إنما هو 

بم�ا تحبه النف�وس وتتنعم به، والعقاب إنما هو بم�ا تكره النفوس وتتعذب 

ب�ه، وذل�ك إنما يكون بعد اإلحس�اس، فاإلحس�اس والح�ب والبغض هو 

أص�ل م�ا يوجد في الدنيا واآلخرة من أمور الحي، وبه حس�ن األمر والنهي 

والوعد والوعيد.

)1( جامع المسائل، المجموعة الخامسة ص199-198
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وذاك األمر والنهي والوعد والوعيد هو تكميل للفطرة الطبيعية، والفطرة 

الطبيعية مبدأ وعون على اإليمان بالش�رع والعمل به، والعبد من دان بالدين 

ال�ذي يصلحه فيكون من أه�ل العمل الصالح في اآلخرة، والش�قي من لم 

يتبع الدين ويعمل العمل الذي جاءت به الشريعة، فهذا هذا، والله أعلم«.

فالش�يوعيون والرأس�ماليون والعلماني�ون واإللحاديون أت�وا بما يضاد 

ش�رع الل�ه ويخالف العق�ل الصري�ح والفطرة الس�ليمة، فالفطرة الس�ليمة 

ڱ  ڳ  ڳ  والعق�ل الصري�ح يواف�ق الش�رع ال يخالف�ه، قال تعال�ى: نث 

مث ]هود: 17[، قال العالمة عبدالرحمن  ې  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

مث: بالوح�ي الذي  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )1(: »ق�ال نث  الس�عدي 

أن�زل الله فيه المس�ائل المهم�ة ودالئلها الظاه�رة، فتيقن تل�ك البّينة، 

نث ں مث، أي: يتل�و هذه البّين�ة والبرهان برهان آخر، نث ں ڻ مث: وهو 

ش�اهد الفطرة المس�تقيمة والعقل الصحيح، حين شهد حقيقة ما أوحاه الله 

وشرعه وعلم بعقله حسنه فازداد بذلك إيمانا إلى إيمانه«.

* * *

)1( تيسير الكريم الرحمن ص425
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الإ�ضالم اأ�ضبق في �ضناعة الح�ضارة من الغرب

اإلس�الم أس�بق إلى الحضارة من الغرب، وهذا بشهادة الغرب أنفسهم، 

وحض�ارة المس�لمين في األندلس ش�اهدة بس�بق المس�لمين ف�ي العمارة 

والصناعة.

وآثار الحضارة اإلسالمية في األندلس مازالت باقية، يشاهدها الجميع، 

فقصر الحمراء باألندلس مع أنه مبني قبل قرون من قصور الحضارة الغربية 

فإنه يفوقها جماال وبناء، وحضارتها تبهر الغربيين، وقد بلغ زوار هذا القصر 

مليونين سنويا.

وه�ذه الحضارة توق�ظ بعضًا أو كثيرًا من المس�لمين المهزومين نفس�يا 

كيف أن نور الوحي وعقيدة اإلس�الم التي كان منبعه جزيرة العرب في مكة 

والمدينة قد بلغ قلب أوروبا، وهذا مصداق قوله تعالى: نث ٺ ٿ ٿ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڦ مث ]التوب�ة: 33[، وه�ذا الوع�د اإللهي باق ماتمس�كنا باإلس�الم وقمنا به، 

مث  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  نث  تعال�ى:  ق�ال 

]آل عمران: 139[، وق�ال تعالى: نث ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى 

ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى 

)1(: »المقصود من  ېئ ېئ ېئ ىئ مث ]فاط�ر: 10[، قال الحافظ ابن كثير 
)1( تفسير القرآن العظيم )436/2(
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ه�ذا التهييج طلب العزة من جناب الل�ه، وااللتجاء إلى عبوديته، واالنتظام 

ف�ي جمل�ة عباده المؤمني�ن الذين لهم النص�رة في هذه الحي�اة الدنيا، ويوم 

يقوم األشهاد«.

فواجب األمة إستنهاض الهمم للعمل بجد لتحصيل أسباب العزة بتقوى 

الل�ه أوال، ث�م الثقة بنصره ووعده بظهور هذا الدين، وكذلك بأخذ أس�باب 

الظهور من القوة المادية في صناعة الحضارة المدنية والعسكرية.

)1(: »لله م�ا أعظم هذه  ق�ال العالم�ة عبدالله ب�ن محمد بن حمي�د 

الش�ريعة وأجلها وأس�ماها، وكلما ازداد المرء معرفة به�ا ازداد لها احتراما 

وتعظيم�ا وتوقي�را، فلذل�ك كان الصحاب�ة  لكم�ال معرفتهم بها أش�د 

الناس تمسكا بها وتمشيا مع تعاليمها بكل جليل ودقيق.

وإن�ه لمن العجب إعراض أكث�ر الناس في هذه األزمن�ة عن تعاليم هذه 

الش�ريعة الس�امية الكامل�ة، واس�تبدالها أو ش�وبها بقوانين وضعي�ة ظاهرة 

التناق�ض، واضحة الجور، فاس�دة المعنى، فلذا كثيرا م�ا يطرأ عليها التغيير 

والتبدي�ل، كل ي�رى أنه أحس�ن ممن تقدم�ه، وأدرى بالمصالح والمفاس�د 

ممن سبقه، ثم يجري عليها تغييرا وتبديال بحسب رأيه، وهكذا دواليك، ما 

بقيت هذه النظم المستمدة من نحاتة األفكار، وزبالة األذهان.

)1( كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر ص139 -144
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أما الشريعة اإلسالمية، فهي صالحة لكل زمان ومكان، مضى عليها أربعة 

عش�ر قرنا، وهي هي في كمالها، ومنا سبتها، وحفظها لكافة أنواع الحقوق 

لجميع الطبقات، وأهدأ الناس حاال، وأنعمهم باال، وأقرهم عيشا، أشدهم 

تمسكابها، سواء في ذلك األفراد، أو الشعوب، أو الحكومات، وهذا شيء 

يعرفه كل أحد إذا كان عاقال منصفا وإن لم يكن من أهلها، بل وإن كان من 

المناوئين لها.

وق�د س�معنا وقرأن�ا كثي�را مما يدل عل�ى ذل�ك، فقد ذكر بع�ض عقالء 

المستش�رقين الذي�ن يكتب�ون لبي�ان الحقيقة والواقع ال للسياس�ة: أن نش�أة 

أوروبا الحديثة إنما كانت رشاشا من نور اإلسالم فاض عليها من األندلس، 

ومن صفحات الكتب التي أخذوها في حروبهم مع المس�لمين في الش�رق 

والغرب، وقال القس تايلور: إن اإلس�الم يمتد في أفريقيا، وتسير الفضائل 

معه حيث س�ار، فالك�رم والعفاف والنجدة من آثاره، والش�جاعة واإلقدام 

من نتائجه.

وقال كونتنس: يمتاز المسلمون على غيرهم برفعة في السجايا، وشرف 

في األخالق، قد طبعته في نفوسهم، ونفوس آبائهم وصايا القرآن، بخالف 

غيرهم، فإنهم في سقوط تام من حيث ذلك.

وق�ال أيض�ا: إن من أهم النعوت التي يمتاز بها المس�لم عزة في النفس، 

فهو س�واء في حالة بؤس�ه ونعيمه ال يرى العزة إال لله ولرس�وله  وله، 

الإ�ضالم اأ�ضبق في �ضناعة الح�ضارة من الغرب



بطالن العلمانية ونق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان
108

وهذه الصفة التي غرس�ها اإلس�الم في نفوس�هم إذا توفرت معها الوس�ائل 

كان�ت أعظ�م دافع إلى التس�ابق إل�ى غاي�ات المدنية الصحيح�ة، ورقيات 

الكمال.

قال هانوتو، وزير خارجية فرنس�ا في وقته: إن هذا الدين اإلسالمي قائم 

الدعائ�م، ثابت األركان، وه�و الدين الوحيد الذي أمك�ن اعتناق الناس له 

زم�را وأفواج�ا، وهو الدين اإلس�المي العظيم الذي تفوق ش�دة الميل إلى 

التدي�ن به كل مي�ل إلى اعتناق أي دين س�واه، فال يوجد مكان على س�طح 

المعمورة إال واجتاز اإلسالم فيه حدوده فانتشر في اآلفاق.

وق�ال بعضه�م: لما رغب المس�لمون عن تعاليم دينه�م وجهلوا حكمه 

وأحكام�ه، وعدل�وا إلى القواني�ن الوضعي�ة المتناقصة المس�تمدة من آراء 

الرج�ال، فش�ا فيهم فس�اد األخالق، فكث�ر الك�ذب، والنفاق، والتحاس�د 

والتباغ�ض، فتفرق�ت كلمته�م، وجهلوا أحواله�م الحاضرة والمس�تقبلة، 

وغفل�وا عم�ا يضره�م وما ينفعه�م، وقنع�وا بحي�اة يأكلون فيها ويش�ربون 

وينام�ون، ثم الينافس�ون غيرهم في فضيلة، ولكن مت�ى أمكن ألحدهم أن 

يضر أخاه ال يقصر في إلحاق الضرر به.

وأقواله�م في هذا الموضوع كثي�رة جدا يعترفون فيها بعظمة اإلس�الم، 

وش�موله لعم�وم المصال�ح ودرء المفاس�د، وأن المس�لمين ل�و تمس�كوا 

بإس�المهم حقًا لصاروا أرقى األمم وأس�عد الناس، ولكن ضّيعوا فضاعوا، 
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واكتفوا منه بمجرد التسمي بأنهم مسلمون.

ومناق�ب ش�هد العدو بفضلها، والفضل ما ش�هدت به األعداء ولس�نا - 

والحمد لله - في حاجة إلى ش�هادة هؤالء وأمثالهم بفضل اإلس�الم وعلو 

مكانت�ه، ولك�ن ذكرنا ه�ذا لّما قصر أهل�ه في فهمه والعمل ب�ه، وعرف منه 

أع�داؤه مالم يعرفه بن�وه، إذ جهلوا مصالحه، وتطلعوا إل�ى غيره من النظم 

الفاس�دة المتناقض�ة، وأعداؤه يفضلونه ويش�هدون له بالكم�ال، وأنه فوق 

كل نظ�ام وال ش�ك أنه الدي�ن الصحيح الكفيل بكل ما يحتاجه البش�ر على 

وجه يكفل لهم المصالح، ويدرأ عنهم المفاس�د، دين الفطرة السليمة، دين 

الرقي الحقيقي، دين العدالة بأس�مى معانيها، دين المدنية والحرية بمعناها 

الصحي�ح، دي�ن العمل دي�ن االجتماع، دي�ن التوادد والتناص�ح والتحبب، 

دي�ن رفع ألوي�ة العلم والصنائع والحرف، لم يقتص�ر على أحكام العبادات 

والمعام�الت، بل ش�مل جمي�ع منافع العب�اد ومصالحهم على مر الس�نين، 

وتعاقب الدهور إلى أن تقوم الساعة.

ولكن يالألس�ف وياللمصيبة، إن أبناء هذا الدي�ن جهلوا قدره، وجهلوا 

حقيقت�ه، بل كثير منهم عادوه، وأصبحوا يدس�ون علي�ه معاولهم ليهدموه، 

وليفرق�وا أهله، ويفضلون أهل الغرب على المس�لمين ظن�ا منهم بعقولهم 

الفاس�دة، وآرائه�م الكاس�دة أن الدي�ن هو ال�ذي أخرهم، ولكنه�م أخروا 

الإ�ضالم اأ�ضبق في �ضناعة الح�ضارة من الغرب
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أنفسهم باإلعراض عن تعاليم دينهم، وأخلدوا إلى الكسل وقنعوا بالجهل، 

فأصبحوا في حيرة من أمرهم.

إنه�م لو عرفوا دينهم وطبقوا تعاليم�ه لوصلوا فوق ما وصل إليه غيرهم 

م�ن التق�دم الصناع�ي، ولكنه�م تركوا دينه�م، واقتنع�وا بالت�رف والنعيم، 

وأهملوا العناية به، فو الله لو أن أهله قاموا بما يجب عليهم لحازوا ش�رف 

الدنيا واآلخرة«.

* * *



111

الإ�ضالم دين �ضالح لكل زمان ومكان

اإلس�الم دين صالح لكل زمان ومكان بالري�ب، ألن نبينا محمدا  

بعث للناس كافة، بخالف النبيين  من قبله فإنهم كانوا يبعثون في أقوامهم 

نث ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  تعال�ى:  ق�ال  خاص�ة، 

ھ ے ے ۓ ۓ مث ]سبأ: 28[، وفي الصحيحين من حديث جابر 

: »أعطيت خمس�ا لم يعطهن أحد من  بن عبدالله  قال رس�ول الله 

األنبياء قبلي: ُنصرت بالرعب مس�يرة ش�هر، وجعلت لي األرض مس�جدا 

وطه�ورا، فأيم�ا رجل من أمتي أدركته الصالة فليص�ل، وأحلت لي الغنائم 

ولم تحل ألحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 

وبعثت إلى الناس عامة«.

ق�ال العالم�ة محم�د الطاهر ب�ن عاش�ور  مبينا األص�ول الموجبة 

لصالح اإلس�الم ل�كل زمان وم�كان)1(: »المظهر األول: إص�الح العقيدة 

بحمل الذهن على اعتقاد ال يشوبه تردد وال تمويه وال أوهام وال خرافات، 

ث�م بك�ون عقيدت�ه مبنية عل�ى الخض�وع لواحد عظي�م، وعل�ى االعتراف 

باتص�اف ه�ذا الواحد بصف�ات الكم�ال التامة الت�ي تجعل الخض�وع إليه 

اختياري�ا، ثم لتصير تلك الكم�االت مطمح أنظار المعتق�د في التخلق بها 

ثم بحمل جميع الناس على تطهير عقائدهم حتى يتحد مبدأ التخلق فيهم: 

)1( التحرير والتنوير )196-194/3(
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ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  نث 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڈ ژ مث ]آل عمران: 64[.

وكان إص�الح الفكرة هو مبدأ كل إص�الح، وألنه ال يرجى صالح لقوم 

تلطخ�ت عقوله�م بالعقائد الضالة، وخس�ئت نفوس�هم بآثار تل�ك العقائد 

المثيرة: خوفا من ال شيء، وطمعا في غير شيء، وإذا صلح االعتقاد أمكن 

صالح الباقي، ألن المرء إنسان بروحه ال بجسمه.

ثم نش�أ عن هذا االعتقاد اإلسالمي: عزة النفس، وأصالة الرأي، وحرية 

العقل، ومساواة الناس فيما عدا الفضائل.

وقد أكثر اإلس�الم ش�رح العقائد إكثاًرا ال يش�بهه فيه دي�ن آخر، بل إنك 

تنظر إلى كثير من األديان الصحيحة، فال ترى فيها من شرح صفات الخالق 

إال قليال.

المظه�ر الثاني: جمعه بي�ن إصالح النفوس بالتزكي�ة وبين إصالح نظام 

الحي�اة بالتش�ريع، ف�ي حي�ن كان معظم األدي�ان اليتطرق إلى نظ�ام الحياة 

بشيء، وبعضها وإن تطرق إليه إال أنه لم يوفه حقه، بل كان معظم اهتمامها 

منصرفا إلى المواعظ والعبادات.

تعال�ى:  ق�ال  آي�ة،  م�ا  غي�ر  ف�ي  المصلحتي�ن  الق�رآن  ق�رن  وق�د 



113

نث ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ مث ]النحل: 97[.

المظهر الثالث: اختصاصه بإقامة الحجة، ومجادلة المخاطبين بصنوف 

المج�ادالت، وتعليل أحكامه، بالترغيب والترهي�ب، وذلك رعي لمراتب 

نف�وس المخاطبي�ن، فمنه�م العال�م الحكي�م، ال�ذي ال يقتن�ع إال بالحجة 

والدلي�ل، ومنه�م المكاب�ر الذي ال يرع�وي إال بالج�دل والخطابة، ومنهم 

المره�ب الذي اعتاد الرغبة فيما عند الله، ومنهم المكابر المعاند، الذي ال 

يقلعه عن شغبه إال القوارع والزواجر.

المظهر الرابع: أنه جاء بعموم الدعوة لس�ائر البشر، وهذا شيء لم يسبق 

في دين الله قبله قط، وفي القرآن نث ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ې مث ]األع�راف: 158[، وف�ي الحديث الصحيح »أعطيت خمس�ا لم 

يعطه�ن أحد قبلي - فذكر - وكان الرس�ول يبع�ث إلى قومه خاصة وبعثت 

إلى الناس عامة«، وقد ذكر الله تعالى الرس�ل كلهم، فذكر أنه أرس�لهم إلى 

أقوامهم.

واالختالف في كون نوح رسوال إلى جميع أهل األرض، إنما هو مبني: 

عل�ى أنه بع�د الطوفان انحص�ر أهل األرض ف�ي أتباع نوح، عن�د القائليتن 

بعم�وم الطوف�ان س�ائر األرض، أال ترى قوله تعال�ى: نث ڱ ں ں ڻ 
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ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ مث ]ه�ود: 25[، وأي�ًا م�ا كان احتمال كون س�كان 
األرض ف�ي عصر نوح من ضمهم وطن نوح، فإن عموم دعوته حاصل غير 

مقصود.

المظه�ر الخامس: الدوام، ولم يدع رس�ول من الرس�ل  أن ش�ريعته 

دائم�ة، ب�ل ما من رس�ول، وال كتاب، إال تجد فيه بش�ارة برس�ول يأتي من 

بعده.

المظه�ر الس�ادس: اإلقالل من التفريع في األحكام، ب�ل تأتي بأصولها، 

ويت�رك الفريع الس�تنباط المجتهدين، وقد بّين ذلك أبو إس�حاق الش�اطبي 

في تفس�ير قوله تعال�ى: نث ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ژ مث ]األنعام: 38[، لتكون 

األحكام صالحة لكل زمان.

المظهر الس�ابع: أن المقصود م�ن وصايا األديان إمكان العمل بها، وفي 

أص�ول األخالق أن التربية الصحيح�ة هي التي تأتي إلى النفوس بالحيلولة 

بينهما وبين خواطر الش�رور، ألن الش�رور إذا تس�ربت إل�ى النفوس، تعذر 

أو عس�ر اقتالعها منها، وكانت الش�رائع تحمل الناس على متابعة وصاياها 

بالمباشرة، فجاء اإلسالم يحمل الناس على الخير بطريقتين: طريقة مباشرة، 

وطريقة س�د الذرائع الموصلة إلى الفساد، وغالب أحكام اإلسالم من هذا 

القبيل، وأحسبها أنها من جملة ما أريد بالمشتبهات في حديث »إن الحالل 
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بّين، وإن الحرام بّين، وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس«.

المظهر الثامن: الرأفة بالناس حتى في حملهم على مصالحهم باالقتصار 

في التشريع على موضع المصلحة، مع تطلب إبراز ذلك التشريع في صورة 

لّين�ة، وف�ي الق�رآن نث ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ى مث ]البقرة: 

185[، وفي الحديث »بعثت بالحنيفية الس�محة - ولن يشاد هذا الدين أحد 

إال غلبه«، وكانت الش�رائع السابقة تحمل على المتابعة بالشدة، فلذلك لم 

تك�ن صالحة للبقاء، ألنها روعي فيها حال قس�اوة أم�م في عصور خاصة، 

ر مصير البش�ر إليه من رقة الطب�اع وارتقاء -  ول�م تكن بالتي يناس�بها ما ُقدِّ

األفهام.

المظه�ر التاس�ع: امت�زاج الش�ريعة بالس�لطان ف�ي اإلس�الم، وذلك من 

خصائصه، إذ ال معنى للتش�ريع إال تأس�يس قانون لألمة، وما قيمة قانون ال 

تحميه القوة والحكومة.

وبامتزاج الحكومة مع الش�ريعة أمكن تعميم الش�ريعة، واتحاد األمة في 

العمل والنظام.

المظه�ر العاش�ر: صراح�ة أص�ول الدي�ن، بحيث يتك�رر في الق�رآن ما 

تس�تقرى منه قواطع الشريعة، حتى تكون الش�ريعة معصومة من التأويالت 
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الباطلة، والتحريفات التي طرأت على أهل الكتب السابقة، ويزداد هذا بيانا 

عند تفس�ير قول�ه تعال�ى: نث ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ڭ مث ]آل عم�ران: 20[«.

 فأعداء اإلس�الم وش�ياطين اإلنس والجن ش�نوا الغارة على ش�رع الله، 

ووسوس�وا للوالة أن تطبيقه حرج وعنت ومشقة، فأورثوا حكام المسلمين 

الوحش�ة والنفرة م�ن تطبيقه، وأورث�وا الكافرين اإلعراض ع�ن اإليمان به 

وقبول�ه، وكل ه�ذا م�ن الصد عن س�بيل الله، فش�ريعة الله أساس�ها العدل 

والرحم�ة بالخل�ق والهداية للتي ه�ي أقوم، ولكن الناس أع�داء ما جهلوا.

)1(: »أال وإن من عداوة الشيطان  قال شيخنا العالمة محمد العثيمين 

أن يصور لكم دينكم أبشع تصوير، ويصوره لكم بأنه يحبس الحرية ويضيق 

على العبد ويكلفه بماال يطيق، ويمنعه من التقدم واالنطالق، إلى غير ذلك 

مما يوسوس به لكم، ولكن العاقل إذا تأمل أقل تأمل تبّين له أن دين اإلسالم 

هو دين اليسر والسهولة والتعقل والتقدم النافع واالنطالق إلى الخير.

أيها المس�لمون: لقد بني اإلسالم على خمسة أركان شهادة أن ال إله إال 

الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، 

وحج البيت من استطاع إليه سبيال، وكل هذه األركان يسيرة سهلة على من 

يس�رها الله عليه، فهل من الصعب أن تش�هد بلس�انك معتقدا بقلبك بأنه ال 

. إله إال الله، وأن محمدا عبده ورسوله 

)1( الضياء الالمع من الخطب الجوامع )86/1-88(، ط - مكتبة السوادي - جدة
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ه�ل من حبس الحرية أن تكون عبدا لربك الذي خلقك ورزقك وأمدك 

بم�ا تحتاج�ه وهيأك وأعدك لما يلزمك من ش�ؤونك، ال، والله، بل هذا هو 

الحري�ة، وإنم�ا حبس الحرية أن تكون عبدا له�واك أو للدرهم والدينار، أو 

لفالن وفالن.

أم ه�ل م�ن حبس الحرية أن تكون متبعا لرس�ول الل�ه  الذي كانت 

سنته أفضل سنة، سنة مبنية على القصد بال غلو وال تفريط، فليس فيها تهور 

تكون نتيجته عكس�ية، وليس فيها تماوت وتفريط تفوت به األمور، بل هي 

طريقة وس�ط، ال وكس فيها وال ش�طط، وإن أي إنس�ان يتجرد من متابعة 

نبي�ه  فالب�د أن يك�ون متبعا لغيره مم�ن ضل عن الصراط المس�تقيم، 

فماذا بعد الحق إال الضالل.

أيه�ا الن�اس هل من الصعوب�ة أن تقوم لله قانتا في كل ي�وم وليلة خمس 

مرات فقط بهذه الصلوات الخمس تتنعم بذكر ربك، وتحيي قلبك بالصلة 

به، وتسأله ما شئت من حاجات دنياك وآخرتك، وأقرب ما تكون من ربك 

وأن�ت س�اجد، ومع ذل�ك فهذه الصل�وات الخم�س ال تس�تغرق إال جزءًا 

يس�يرًا من وقتك، وهي مفرقة على الساعات في اليوم والليلةحتى ال تتعب 

بأدائه�ا دفعة واحدة، ولئال تنقط�ع الصلة بينك وبين ربك مدة أكثر، ثم هذه 

الصل�وات لها م�ن النتائج الطيبة للقل�ب واإليمان والثواب م�ا هو معلوم، 

فالصلوات الخمس مكفرات لما بينهن من الذنوب ما اجتنبت الكبائر.
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والصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي نور في القلب والوجه والقبر 

والقيامة.

أيها الناس هل من الصعوبة أن يبذل اإلنسان جزءًا من ماله الذي أنعم الله 

به عليه لمواس�اة إخوانه الفقراء والغارمين، أو من أجل مصلحة المس�لمين 

واإلس�الم، فالزكاة أمر يس�ير من كل مائتي درهم خمس�ة دراهم، ومن كل 

عش�رين دينارا نصف دينار، فهل في ذلك من مش�قة؟! ألم يك في األنظمة 

الجائرة أن يكون اإلنس�ان مقيدا في ماله ش�اركا في كل جزء منه، فاحمدوا 

الله على نعمة اإلسالم، واسألوه أن يثبتكم عليه ويحفظها لكم.

أيها المسلمون هل من المشقة أن يصوم اإلنسان شهرا واحدا من السنة، 

تقربا إلى الله، وتقديرا لنعمته عليه بالغنى وتكميال لعبوديته بترك ما تشتهيه 

نفس�ه لم�ا يرضي ربه ثم م�ع ذلك للصيام فوائ�د كثيرة معلوم�ة، أم هل من 

الصعوبة أن يؤدي العبد فريضة الحج مرة واحدة في العمر إن اس�تطاع إلى 

ذلك س�بيال، فيتعبد لله تعالى بأداء المناس�ك وتعظيم الحرمات والشعائر، 

ويحص�ل له االجتماع بالمس�لمين م�ن كل قطر، فيتع�رف عليهم ويفيدهم 

ويفيدون�ه، ث�م من ح�ج البيت ولم يرفث ولم يفس�ق خرج م�ن ذنوبه كيوم 

ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة.

أيها المس�لمون، اإلس�الم يأمرك�م بكل تق�دم نافع، قال الل�ه تعالى: 
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مث  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  نث 
]الملك: 15[، فأمرنا بالمش�ي في مناك�ب األرض أي جهاتها ثم أمرنا باألكل 

من رزقه،

ومعن�ى ذل�ك أن نس�عى بطل�ب ه�ذا ال�رزق، فمنه�م م�ن يحصل�ه 

بالتج�ارة، ومنهم ومن يحصله بالصناع�ة، ومنهم من يحصله بالزراعة، 

ومنه�م م�ن يحصل�ه بالعم�ل إلى غير ذلك من أس�باب ال�رزق، ثم قال 

تعالى: نث ڦ ڄ مث، وهذا تحذير من الله لعباده أن يس�لكوا في تحصيل 

رزقهم سبال حرمها الله عليهم، فإنهم راجعون إليه ومحاسبهم عليها.

فاإلس�الم دين اليس�ر والس�هولة والمصالح واالنطالق النافع الصعوبة 

في�ه وال ته�ور، وال خم�ول وال فوضى، فنس�أل الل�ه تعالى الكري�م المنان 

الواس�ع الفض�ل أن يمن عليكم بلزوم اإلس�الم، والوفاة عل�ى اإليمان، إنه 

جواد كريم«.

والحك�م في ش�ريعتنا مقاصده عظيم�ة، أعظمها طاعة ال�رب ومصلحة 

الخلق، ليس�ت ملكا يراد به تحقير الخلق، بل إستخالف في األرض بشرع 

الرب لتجري أحوال العباد على أحس�ن ما يكون، ولذلك من يلي الخالفة 

والحكم من والة المس�لمين الناصحين إنما يتولى ذلك ديانة وقربة وطاعة 

لله.
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)1(: »فالواجب اتخاذ اإلمارة دينا وقربة  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يتق�رب بها إلى الله، ف�إن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رس�وله  من 

أفضل القربات، وإنما يفس�د فيها حال أكثر الناس البتغاء الرياس�ة أو المال 

بها، وقدروى كعب بن مالك عن النبي  أنه قال: »ما ذئبان جائعان أرسال 

في زريبة غنم بأفس�د لها من حرص المرء على المال أو الش�رف لدينه«، قال 

الترم�ذي: حديث حس�ن صحيح، فأخب�ر  أن حرص الم�رء على المال 

والرياسة يفسد دينه، مثل - أو أكثر - من فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم.

وق�د أخبر الله س�بحانه وتعالى عن الذي يؤتى كتابه بش�ماله أنه يقول: 

نث ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ مث ]الحاقة: 28 - 29[.

وغاي�ة مريد الرياس�ة أن يكون كفرعون، وجامع الم�ال أن يكون كقارون، 

وق�د بّي�ن الله س�بحانه وتعالى في كتابه ح�ال فرعون وقارون، فقال س�بحانه 

وتعالى: نث ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ مث 

]غاف�ر: 21[، وقال سبحانه وتعالى: نث ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ مث ]القصص: 83[، فإن الناس أربعة أقسام:

القس�م األول: يري�دون العل�و على الناس، والفس�اد ف�ي األرض، وهو 

معصية الله، وهؤالء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤالء 

)1( السياسة الرشعية ص234-231
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هم ش�رار الخلق، قال الله سبحانه وتعالى: نث ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۉ ۉ مث ]القصص: 4[، وروى مس�لم في صحيحه عن ابن مسعود  

: »ال يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة كبر، وال  قال: قال رسول الله 

يدخل النارمن في قلبه ذرة من إيمان، فقال رجل: يارس�ول الله! إني أحب 

أن يكون ثوبي حسنا، ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذاك؟

ق�ال: ال، إن الل�ه جمي�ل يح�ب الجم�ال، الكب�ر: بط�ر الح�ق، وغم�ط 

الناس«.

فبط�ر الحق: دفعه وجحده، وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم، وهذا 

حال من يريد العلو والفساد.

والقسم الثاني: الذين يريد الفساد بال علو كالسراق المجرمين من سفلة 

الناس.

والقس�م الثالث: يري�د العلو بال فس�اد، كالذين عندهم دي�ن يريدون أن 

يعلوا به على غيرهم من الناس.

وأما القس�م الرابع: فه�م أهل الجنة، الذين ال يري�دون علوًا في األرض 

وال فس�ادا، م�ع أنهم قد يكون�ون أعلى م�ن غيرهم، كما قال الله س�بحانه 

وتعال�ى: نث ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ مث ]آل عمران: 

الإ�ضالم دين �ضالح لكل زمان ومكان
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139[، وقال س�بحانه وتعالى: نث ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ مث ]محم�د: 35[، وق�ال س�بحانه وتعال�ى: نث گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ مث ]المنافقون: 8[.

فك�م مم�ن يريد العل�و وال يزيده ذلك إال س�فوال، وكم مم�ن جعل من 

األعلي�ن وه�و ال يريد العلو والفس�اد، وذل�ك ألن إرادة العل�و على الخلق 

ظل�م، ألن الن�اس م�ن جنس واح�د، فإرادة اإلنس�ان أن يكون ه�و األعلى 

ونظيره تحته ظلم، ومع إنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه، 

ألن الع�ادل منهم ال يحب أن يكون مقهورا لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر 

أن يكون هو القاهر.

ثم إنه مع هذا البد له في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض، 

كم�ا قدمن�اه، كما أن الجس�د ال يصلح إال برأس، قال س�بحانه وتعالى: 

يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  نث 

حجمج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مث ]األنعام: 165[، وقال س�بحانه 

وتعالى: نث ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۈئ مث ]الزخرف: 32[.

فج�اءت الش�ريعة بص�رف الس�لطان والم�ال في س�بيل الله، ف�إذا كان 

المقصود بالس�لطان والمال ه�و التقرب إلى الله، وإنفاق ذلك في س�بيله، 
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كان ذلك صالح الدين والدنيا، وإن انفرد السلطان عن الدين، أو الدين عن 

السلطان، فسدت أحوال الناس«.

فمن علم أن الش�رع منزل من عند الله العزيز الحكيم واجبه اإلنقياد 

له ال المحادة والمضادة وتش�ريع قانون يضاهي ش�رع الله، قال تعالى: 

ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  نث 
ق�ال   ،]21 ]الش�ورى:  مث  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ 
)1(: »أي: هم ال يتبعون ما ش�رع الل�ه لك من الدين  الحاف�ظ اب�ن كثير 

القويم، بل يتبعون ما ش�رع لهم ش�يا طينهم من الجن واإلنس من تحريم ما 

حرموا عليهم من البحيرة والس�ائبة والوصيل�ة والحام، وتحليل أكل الميتة 

والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضالالت والجهالة الباطلة التي كانوا قد 

اختروعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة واألقوال 

الفاسدة، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله  قال: »رأيت عمرو ابن 

لحي بن قمعة يجري قصبه في النار«، ألنه أول من س�ّيب الس�وائب، وكان 

ه�ذا الرجل أحد ملوك خزاعة، وهو أول من فعل هذه األش�ياء، وهو الذي 

حم�ل قريش�ا على عبادة األصن�ام - لعنه الل�ه وقبحه - ولهذا ق�ال تعالى: 

نث ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ مث، أي لعولج�وا بالعقوب�ة ول�وال ما تقدم 
م�ن اإلنظار إل�ى يوم المعاد، نث ۅ ۉ ۉ ې ې مث، أي ش�ديد 

موجع في جهنم وبئس المصير«.

)1( تفسير القرآن العظيم ص1221

الإ�ضالم دين �ضالح لكل زمان ومكان
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)1(: »ليس لنا أن نشرع  وقال شيخنا العالمة محمد الصالح العثيمين 

في دين الله ما ليس منه، ال في العبادات وال في المعامالت، وأما من قال: 

إن لنا أن نشرع في المعامالت ما يناسب الوقت، فهذا قول باطل: ألنه على 

قولهم لنا أن نجّوز الربا، ولنا أن نجّوز الميسر، وأن نجّوز كل ما فيه الكسب 

ول�و كان باطال، فالش�رع صال�ح في كل زمان ومكان ول�ن يصلح آخر هذه 

األمة إال ما أصلح أولها«.

* * *

)1( تفسير سورة الكهف ص55-54
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�ضهادة اليهود على كمال �ضريعة الإ�ضالم 

ال نحت�اج إلى ش�هادة اليهود عل�ى كمال ش�ريعتنا، فكمال الش�ريعة 

ف�ي صدق أخبارها وع�دل أحكامها ينادي عليه�ا بالكمال، قال تعالى: 

مث  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۓ  ۓ  ے  ے ھ  ھ  ھ  ھ  نث 

]األنع�ام: 115[.

وال نحت�اج لش�هادة اليهود ألن ش�هادة الله ومالئكته ورس�له ال توازيها 

شهادة، قال تعالى: نث ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳڳ ڳ 

ڱڱ ڱ ڱ ں ں مث ]النساء: 166[.

واليهود ليسوا عدوال حتى نشهدهم على شريعتنا، وإنما نذكر شهادتهم 

من باب إلزامهم الحجة بما شهدوا على أنفسهم، ألنهم أكثر عنادا ومعارضة 

للحق، وينس�بون أنفس�هم للعل�م، ويزعمون أنه�م أبناء الله وأحب�اؤه، فإذا 

ج�اءت من قبلهم الش�هادة بكمال ش�ريعة اإلس�الم كان ذل�ك أعظم إقرارا 

وإلزاما لكل كافر بما شهدوا به.

فقد جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  وقال 

له: إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معش�ر اليهود نزلت ال تخذنا ذلك 

اليوم عيدا، ق�ال: وأي آية؟ قال: قوله نث چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

: والل�ه إني ألعلم اليوم الذي نزلت  ڇ گ مث ]المائ�دة: 3[، فقال عمر 

�ضهادة اليهود على كمال �ضريعة الإ�ضالم 
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، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله  عشية  على رسول الله 

عرفة في يوم جمعة)1(.

)2(: »ف�إن الذي عند المس�لمين: من  قال ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمية 

توحي�د الل�ه ومعرفة أس�مائه وصفاته، ومالئكت�ه وأنبيائه ورس�له، ومعرفة 

الي�وم اآلخر، وصف�ة الجنة والن�ار والث�واب والعقاب، والوع�د والوعيد: 

أعظ�م وأج�ل بكثير مما عند اليه�ود والنصارى، وهذا بّي�ن لكل من يبحث 

عن ذلك.

وم�ا عن�د المس�لمين م�ن العب�ادات الظاه�رة والباطنة: مث�ل الصلوات 

الخم�س، وغيرها من الصل�وات، واألذكار والدع�وات: أعظم وأجل مما 

عن�د أهل الكتاب، وما عندهم من الش�ريعة في المعام�الت، والمناكحات 

واألحكام والحدود والعقوبات: أعظم وأجل مما عند أهل الكتاب.

فالمس�لمون فوقه�م في كل عل�م نافع، وعمل صالح، وه�ذا يظهر لكل 

أحد بأدنى نظر، ال يحتاج إلى كثير سعي.

والمس�لمون متفق�ون عل�ى أن كل ه�دى وخي�ر يحص�ل له�م: فإنما 

، فكي�ف يمك�ن مع ه�ذا أن يكون موس�ى وعيس�ى  حص�ل بنبيه�م 

)1( رواه البخاري كتاب اإليمان باب زيادة اإليمان ونقصانه )ص 11 - رقم 45(، ومسلم كتاب 
التفسير باب في تفسير آيات متفرقة )ص 1305 - رقم 7525(

)2( مجموع الفتاوى )203-202/4(
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نبيي�ن، ومحمد  لي�س بنب�ي؟! وأن اليهود والنص�ارى على الحق؟ 

فماه�م علي�ه م�ن الهدى ودي�ن الحق أعظم مم�ا عند اليه�ود والنصارى، 

وذلك إنماتلقوه من نبيهم.

وه�ذا القدر يعترف به كل عاقل - م�ن اليهود والنصارى - يعترفون بأن 

، وأن م�ن أطاعه منهم  دين المس�لمين ح�ق، وأن محمدا رس�ول الله 

دخل الجنة، بل يعترفون بأن دين اإلسالم خير من دينهم، كما أطبقت على 

ذلك الفالس�فة، كما قال ابن س�ينا وغيره: أجمع فالس�فة العالم على أنه ال 

يقرع العالم ناموس أعظم من هذا الناموس«.

وهنا ننّبه ضرورة إلى وجوب أن يأتم أهل الكتاب بالقرآن الذي 

أنزل�ه الله على خات�م األنبياء  ألن كتبهم حّرفوها، قال تعالى: نث 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

مث ]المائدة: 15[،، وألن  ڌ  چ  چ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڃ  ڄ  ڄ  نث  أنبياؤه�م بش�روا برس�ولنا  وأم�روا باتباعه 

مث  ڻ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

]األعراف: 157[، وألن الله نس�خ بش�ريعة اإلس�الم الش�رائع الس�ابقة 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  نث 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

وف�ي   ،]86  - 85 ]آل عم�ران:  مث  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ

�ضهادة اليهود على كمال �ضريعة الإ�ضالم 



بطالن العلمانية ونق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان
128

 : صحي�ح مس�لم م�ن حدي�ث أبي هري�رة  قال رس�ول الله 

»وال�ذي نفس�ي بيده ال يس�مع ب�ي يه�ودي أو نصراني ث�م ال يؤمن 

ب�ي إال دخ�ل الن�ار«.

* * *
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حرية الأقوال والأفعال �ضقاء و�ضالل

الهدى نور وحكمة وصالح، وهذا الذي ش�رعه الله لخلقه، والهوى 

شقاء وضالل لذلك حّرمه الله، وكل عاقل يدرك فرق ما بين نور الوحي 

وه�داه، وش�قاء اله�وى وفس�اده، فآث�ار النبوة ف�ي األرض خي�ر وهدى 

وص�الح ورحمة، وآث�ار الهوى والحريات المذمومة ش�قاء وفس�اد في 

األرض.

قال تعالى: في ش�أن القرآن نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ مث ]النمل: 77[، 

وق�ال تعالى: في ش�أن أحكام�ه وأوامره ونواهيه الش�رعية نث ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓۓ ۈئ مث ]الح�ج: 78[، فم�ا يأم�ر الل�ه ب�ه وما ينهى عن�ه كله خير 
وصالح ورحمة وليس�ت أغالال تقيد حريات الناس، بل هي أوامر ونواهي 

مث  مت  ٴۇ  ۈ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ب�ال أغالل وفق إس�تطاعة الخل�ق نث 

]البقرة: 286[، وفوق هذا هي لمصلحتهم ورحمة بهم.

)1(: »إن هذه األحكام وغيرها من  قال العالمة عبدالرحمن السعدي 

محاس�ن الدين اإلس�المي، لما فيها من المنافع للعباد في قلوبهم وأبدانهم 

وأخالقهم، والتقرب بها إلى الله، والتوس�ل بها إلى ثوابه العاجل واآلجل، 

فجميع األحكام من أكبر األدلة على حس�ن دين اإلسالم، وأنه الدين الحق 

الذي فيه الصالح واإلصالح، وأن س�عادة الدينا واآلخرة منوطة به، مترتبة 

)1( تيسير اللطيف المنان ص102

حرية الأقوال والأفعال �ضقاء و�ضالل



بطالن العلمانية ونق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان
130

عليه، فتأمل أحكام الله وما فيها من الحكم واألسرار والمنافع ودفع المضار 

تجد هذا مشاهدا فيها«.

)1(: »والضالل والش�قاء هو خالف  وقال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية 

اله�دى والفالح الذي أخب�ر به عن المتقين الذين يهت�دون بالكتاب، حيث 

نث ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ  نث ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ مث إل�ى قول�ه:  ق�ال: 

ڃ چ چ چ مث ]البق�رة: 2-5[، والض�الل والش�قاء ه�و أم�ر الضالين 

والمغضوب عليهم المذكورين في قوله: نث ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

: »اليهود مغضوب  ڦ ڄ ڄ ڄ مث ]الفاتح�ة: 7[، وق�د ق�ال النب�ي 

عليه�م، والنص�ارى ضال�ون«، ف�إن اليه�ود عرفوا الح�ق ولم يعمل�وا به، 

والنصارى عبدوا الله بغير علم.

وم�ن عرف الحق ول�م يعمل به كان متبعا لهواه، واتباع الهوى هو الغي، 

ومن عمل بغير علم كان ضاال.

وله�ذا ن�ّزه الله نبيه  عن الضالل والغ�ي بقوله: نث ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ پ ڀ مث ]النج�م: 1 - 2[، ق�ال تعال�ى: في صف�ة أهل الغي 

نث ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

)1( جامع المسائل، المجموعة الرابعة ص51-49
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گگ ڱ مث ]األعراف: 146[، وقال: نث ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ف�ي  وق�ال   ،]175 ]األع�راف:  مث  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

الض�الل نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ مث ]األنع�ام: 119[، وق�ال: نث ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ 

جئ مث ]القصص: 50[.

والعب�د إذا عم�ل بما علم ورّثه الله علم مالم يعلم، كما قال س�بحانه: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  نث 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ مث ]النس�اء: 66 - 68[، وق�ال: 

نث ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ مث ]الحدي�د: 28[، وقال: نث ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڳ مث ]المائدة: 16[.

ف�إذا ترك العمل بعلمه عاقبه الله بأن أضل�ه عن الهدى الذي يعرفه، كما 

نث جئ حئ  ]الص�ف: 5[، وق�ال:  نث ى ائ ائ ەئ ەئوئ ۈئ مث  ق�ال: 

]األنع�ام:  مث  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 

110[، وقال: نث ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ک مث ]البقرة: 10[«.

* * *

حرية الأقوال والأفعال �ضقاء و�ضالل
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الأقوال الباطلة تف�ضد الأذهان والإدراكات

ترك الناس يهرفون بما ال يعرفون، ويتكلمون بالباطل والضالل بدعوى 

الحرية هذا يؤول إلى إفس�اد مدارك الناس وأذهانهم س�واء قصد اإلنس�ان 

ذل�ك أو لم يقص�د، والواجب أن تصحح عقائد الن�اس وتصوراتهم وتعّود 

تعل�م الح�ق وقول�ه، وتصحح األذه�ان على س�لوك الط�رق العاصمة من 

الضالل والزلل.

)1(: »ففي اإلدمان على معرفة ذلك تعتاد  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

النفس العلم الصحيح، والقضايا الصحيحة الصادقة، والقياس المس�تقيم، 

فيك�ون في ذلك تصحي�ح الذهن واإلدراك، وتعّود النف�س أنها تعلم الحق 

وتقوله، لتستعين بذلك على المعرفة التي هي فوق ذلك«.

فالدع�وة إل�ى الترخي�ص لض�الالت االعتق�ادات والمق�االت بدعوى 

الحري�ة هي دعوة إلفس�اد م�دارك الن�اس وعقولهم وأديانه�م، وهي دعوة 

س�فه وضالل مضادة للفطرة والعقل الصري�ح والوحي المعصوم، وإن من 

العجب أن يكس�ى هذا السفه والحمق زي اإلصالح والتنوير والتجديد!!! 

فالمؤمن�ون ال يرتابون أن األحمق هو الذي يق�ول الباطل ويدعو إليه، وإن 

)1( مجموع الفتاوى )128/9(
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الس�فيه ه�و الذي يق�ول القول المنك�ر الباطل، وأن من جع�ل هذا حضارة 

وطريق�ا للتق�دم هو من أضل خل�ق الله، وال يتبعه إال ضعيف العقل س�مع 

الناس يقولون شيئا فقاله، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه.

* * *

الأقوال الباطلة تف�ضد الأذهان والإدراكات
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العلمانية قارونية

كي�ف يتعالى مخلوق على خالقه، ونس�ي أنه أوجده م�ن العدم وأن الله 

ه�و الحي القي�وم؟! ق�ال تعال�ى: نث ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ مث ]يس: 77[.

والل�ه عز وجل له المنة على عباده ف�ي خلقهم وتعليمهم، قال تعالى: 

نث ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ مث ]النحل: 78[.

وواجب اإلنسان الذي علمه الله البيان، وخلق فيه أسباب اإلدراك والعلم 

والفهم من حواس الس�مع والبصر والعقل شكر الله على نعمه واستعمالها 

في طاعته ولزوم أمره ونهيه، ال الغرور والتكبر عن الله والخروج عن نظامه 

اإللهي الذي جعله قانونا للبشرية لمصلحتها.

والعلماني�ون أس�وتهم ف�ي التنك�ر لتعليم الله له�م مالم يعلم�وا قارون 

فإن�ه كما قال الله ع�ز وجل عن�ه نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڦ ڦ مث ]القصص: 78[.

واغت�رار العلمانيي�ن بانجازاتهم العلمية بلغ ذروته ف�ي هذا العصر، فقد 

جال�ت س�فنهم الفضائية في الس�ماء، وس�اروا به�ا من أقص�ى الغرب إلى 
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الش�رق وم�ع هذا فال يمكنهم تغيير ش�يء م�ن ناموس الله وس�نته في كونه 

وخلق�ه، وهذا كله دال بالريب على أنهم عبيد لل�ه مقهورون بربوبيته، قال 

ۋ ۋ ۅ  ٴۇ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ  نث ڭ ڭ  تعال�ى: 

ۅ ۉ ۉ ې ې مث ]ص: 10 - 11[.

)1(: »نث ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  قال الحافظ عبدالرزاق الرسعني 

ۇ ۆۆ مث، حت�ى يتَّكلوا في األمور الرباني�ة، ويتحكموا في الحكم اإللهية، 

ويتصرفوا في التدابير التي يختص بها الخالق المالك.

ثم رش�ح ذل�ك تهكما بهم فق�ال تعال�ى: نث ۈ ۈ ٴۇ مث، أي: إن 

كانوا يصلحون لهذا الش�أن العظيم وبأيديهم الخزائن، ولهم الملك وزمام 

التص�رف والتدبي�ر عل�ى وفق الحكم�ة والمصلح�ة، وهو مف�وض إليهم، 

فليرتقوا في األس�باب، أي: فليصعدوا في معارج العالم العلوي، وليستووا 

عل�ى العرش ويتوصل�وا إلى ملكوت الس�موات واألرض، وينزلوا الوحي 

على من يشاؤون، ويخصوا بالشرف من يختارون«.

وهيهات لس�فن الكافرين الفضائية أن يبلغوا عرش الرحمن أو يستطعوا 

إليه سبيال!!

فواجب الخلق جميعا والعلماء خصوصا استشعار مّنة ونعمة الله عليهم 

في تعليمهم أنواع العلوم، واستعمالها في طاعة الله.

)1( رموز الكنوز ) /455-454(

العلمانية قارونية
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)1(: »قال الله تعالى: نث وئ  قال العالمة عبدالرحمن السعدي 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ مئ مث ]فصل�ت: 53[، وق�ال 
تعال�ى: نث ک ک ک ک گ گ مث ]العلق: 5[، لم تزل حقيقة الكهرباء ونتائجها 
الباه�رة، وأعماله�ا العجيبة في ط�ي الخفاء والكتمان، ول�م يصل إليها في 
غابر األزمان علم أي إنسان، حتى ترقت معارف الناس وعلومهم الطبيعية، 
فوصل�وا إلى هذا األمر العظيم والكنز الثمين، وهو اس�تخراج الكهرباء من 
الم�واد األرضي�ة والمائي�ة والناري�ة وغيرها م�ن المواد المتنوع�ة، فحققوا 
علمه�ا، وفرعو نتائجها، واخترعوا فروعها بعد ما أتقنوا أصولها، فأوجدوا 
بها المخترعات الباهرة، والصنائع الفائقة، وأوصلوا بها األنوار واألصوات 
من المحال المتباعدة، واألقطار الشاس�عة في أس�رع من لمح البصر، وكم 
ول�دوا به�ا من أمور تبه�ر عقول العالمي�ن، ومازالوا، وال يزال�ون في ترقية 

مخترعاتها وتفريعها«.

فمن هدى اإلنسان إلى هذه العلوم والمعارف؟!

إنه الل�ه، ق�ال تعال�ى: نث ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
 ،]78 ]النح�ل:  مث  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
فواجب اإلنس�ان إستشعار مّنة الله عليه في هدايته لهذه العلوم، وشكر الله 
على ذلك بإضافة الفضل إليه، وعدم الخروج عن ش�رعه، وإستعمال نعمه 

والمخترعات التي هدينا إليها في طاعة الله.
* * *

)1( المختارات الجلية ص210
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ال�ضريعة حرا�ضة للفرد من الحرية المهلكة

اإلنسان ولو ترك ونوازعه فإنه قد يصول على مجتمعه والناس بالعدوان 

والظلم واألذى، ويتحامق بعض الخلق في أذى نفسه فضال عن أذى غيره، 

وقد يقول قائل: أو يعقل أن يسعى اإلنسان في أذى نفسه؟

فنقول: نعم، بل قد ُيلحق بها أعلى أنواع األذى، قال تعالى: نث ڃ چ 

چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ مث ]النساء: 29[.

فالنف�س أودع الل�ه فيها ن�وازع الخير والش�ر نث ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ مث ]الش�مس: 7 - 8[، لذلك جاءت ش�ريعة اإلس�الم لحراسة 

الف�رد والمجتمع من الحرية المهلكة، وألن بعض الخالئق ال يكفيه الوازع 

الدين�ي عن اإلنتهاء ع�ن الممنوعات فإن الله جع�ل للخليفة في األرض 

م�ن الس�لطة والوالية ما يك�ف الناس عن الحري�ات المهلك�ة، كما قال 

: »إن الل�ه ي�زع بالس�لطان م�اال ي�زع بالق�رآن«. عثم�ان ب�ن عف�ان 

)1(: »فألج�ل ذلك كله كان  ق�ال العالمة محمد الطاهر بن عاش�ور 

اإلصالح بحاجة إلى ما ُيشبه الحارس يذب عن النفس ما يتسرب إليها من 

دواعي نقض اإلصالح، وإن شئت فقل من دواعي الفساد«.

)1( أصول النظام اإلجتماعي في اإلسالم ص75

ال�ضريعة حرا�ضة للفرد من الحرية المهلكة
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)1(: »هذه الحراسة هي  وقال العالمة محمد الطاهر بن عاشور أيضا 

إيج�اد وازع ف�ي النفس يزعه�ا أي: يمنعها عن االنحراف عما اكتس�بته من 

الصالح حتى يصير تخلقها بذلك دائما وشبيها باالختياري.

الوازع اسم غلب إطالقه على ما يزع من عمل السوء.

وقد تبّين لي أن إيجاد هذا الوازع هو الذي تمحضت به الش�رائع اإللهية 

المعصوم�ة ل�دوام الص�الح المبث�وث منه�ا ولس�رعة مفعوله ف�ي النفس، 

بخالف بقية التعاليم والش�رائع الوضعية، فإن الذي يأتيه المرء من األفعال 

الذميمة الناقضة لألعمال الصالحة في أوقات قصيرة أو طويلة إما أن يكون 

مما ش�أنه أن ال يشعر به الناس كاألعمال الخاصة باإلنسان في نفسه، وهذا 

النوع محتاج إلى إقامة الوازع ال محالة، إذ ال حائل بين النفس وبين الوقوع 

فيه.

وإم�ا أن يكون مما ش�أنه أن يظهر فينكره الن�اس، وهذا يقدم عليه الناس 

بطريقتي�ن، فأم�ا أصحاب الدعارة والجس�ارة فيقدمون علي�ه غير مكترثين 

بالقالة.

كما قال بشار:

من راقب الناس لم يظفر بحاجته  وفاز بالطيبات الفاتك اللهج

)1( أصول النظام اإلجتماعي في اإلسالم ص76
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وهذا القسم وازعه الحكومة وسنتكلم عليها في اإلصالح اإلجتماعي.

وأما أهل البقية من المروءة والس�يادة فقد يقدمون على األفعال الذميمة 

مخفي�ة في أعماد من المحاس�ن، ذلك أن النفوس البش�رية مهما بلغت من 

الش�ر والشره ال تخلو في أصل الفطرة عن نزعات خيرية تصير إليها وتظهر 

آثارها منها عند عدم يعارضها من دواع نفس�انية أو وس�اوس شيطانية، كما 

أش�ار إليه قوله تعال�ى: نث ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ مث ]التين: 4 - 5[.

* * *

ال�ضريعة حرا�ضة للفرد من الحرية المهلكة
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حقوق الإن�ضان

الحق�وق في ش�ريعة الله حقوق ع�دل ورحمة ألنها من عن�د الله، والله 

ال يأم�ر إال بالعدل، قال تعال�ى: نث چ چ چ ڇ ڇ ڑ مث ]النحل: 

90[، ونجد أن الحقوق أنواع: حق الله الخالص في توحيده، فال يشرك معه 

أحد، قال تعال�ى: نث ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ مث ]لقمان: 13[، وقال تعالى: 

نث ڎ ڎ ڈ ڈژ ہ مث ]الزمر: 3[.

ونج�د أن الله عّظم حرمات الخلق بقاع�دة العدل وتحريم الظلم، فقال 

الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: »ياعبادي إني حرمت الظلم على 

نفسي وجعلته بينكم محرما فال تظالموا«)1(.

وق�ال نبّينا  معظما حرمات الن�اس في أعظم جمع في حجة الوداع 

»إن دماءك�م وأموالك�م وأعراضك�م ح�رام عليكم كحرم�ة يومكم هذا في 

بلدكم هذا، في شهركم هذا«)2(.

وكذلك عّظم حرمة المعاهد من البشر ولو كان يخالفنا في االعتقاد كما 

ف�ي حديث عبدالله بن عمر  أن رس�ول الل�ه  قال »من قتل معاهدا 

لم يرح رائحة الجنة«)3(.

)1( رواه مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم )ص 1128 - رقم 6572(
)2( رواه البخاري كتاب الحج باب الخطبة أيام منى )ص 280 - رقم 1739(، ومسلم كتاب الحج 

باب حجة النبي  )ص 515 - رقم 2950(
)3( رواه البخاري كتاب الجزية والموادعة باب إثم من قتل معاهدا )ص 527 - رقم 3166(
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وكذل�ك عّظ�م اإلس�الم حرمة الحي�وان فعن أب�ي هري�رة  أن امرأة 

دخل�ت الن�ار في هرة حبس�تها، ال هي الت�ي أطعمتها، وال ه�ي التي تركتها 

تأكل من خشاش األرض«)1(.

وأحكام الله كما ترى غاية في العدل، قال تعالى: نث ھ ھ ھ ھ 

ےے ۇ مث ]األنع�ام: 115[، وجهد أعداء اإلس�الم في الطعن في تش�ريعات 

اإلسالم فلم يظفروا بشيء، ألن الله هو الحق المبين.

وإذا كان اإلنس�ان يطل�ب حق�ه وال يرض�ى بالع�دوان علي�ه، واجب�ه أن 

يحف�ظ ح�ق الله ف�ي توحيده وأمره ونهي�ه وال يبطل ذلك بدع�وى الحرية، 

ففي الصحيحين من حديث معاذ   أن رس�ول الله  قال: »حق الله 

عل�ى العب�اد أن ال يش�ركوا به ش�يئا وحق العب�اد على الل�ه أال يعذب من ال 

يشرك به شيئا«.

* * *

)1( رواه البخاري كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه )ص 551 - 
رقم 3318(، ومسلم كتاب البر والصلة باب تحريم تهذيب الهرة ونحوها )ص 1143 - رقم 

6675( من حديث ابن عمر 

حقوق الإن�ضان
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الحد الفا�ضل بين الحرية النافعة والحرية ال�ضارة

الشرع جاء بما يحفظ على الناس أديانهم خصوصا عقائدهم وأخالقهم، 

وما يوجب كف عدوان الناس بعضهم عن بعض، فلم يطلق للناس الحرية 

أن يتكلموا بالكالم الباطل، وال أن يش�يعوا المقاالت واالعتقادات الكفرية 

والبدعي�ة، وال أن يص�ول بعضهم على بعض ف�ي دم أو عرض، ولو حصل 

ذلك لفسدت األرض.

فالل�ه عز وجل أمرنا بس�داد الق�ول، وهو متضمن التحذي�ر من كل قول 

ض�ال مبت�دع غير س�ديد، ق�ال تعال�ى: نث ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۋ مث ]األح�زاب: 70 - 71[، فكل قول غير س�ديد 

فليس من تقوى الله، وما كان كذلك فال يكون صالحا وال إصالحا، بل هو 

الفساد والغي والضالل.

فتأمل جواب الش�رط نث ے ے ۓ مث، فه�و دال بوضوح على أنه 

ال صالح مع األقوال الغير سديدة.

والل�ه عز وجل يق�ول: نث ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئمئ جب مث 

]يونس: 32[، والحق هو الوحي شرع الله المعصوم، فما خالفه فهو باطل قطعا.

ب�ل إن الش�رع ج�اء باألخ�ذ على يد م�ن قصد إل�ى المض�ارة بعقائد أو 

أخ�الق الن�اس، أو ص�ال على دمائه�م وأعراضه�م، فع�ن النعمان ابن 
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بشير  عن النبي  قال »مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل 

قوم اس�تهموا على س�فينة، فصار بعضهم أعالها، وبعضهم أس�فلها، فكان 

الذين في أس�فلها إذا اس�تقوا م�ن الماء مروا على من فوقه�م، فقالوا: لو أنا 

خرقن�ا في نصيبن�ا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، ف�إن تركوهم وما أرادوا هلكوا 

جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا«)1(.

)2(: »وم�ن اآلي�ات المتعلقة  ق�ال العالم�ة عبدالرحم�ن الس�عدي 

بالسياس�ة الش�رعية: جمي�ع م�ا ش�رعه الل�ه م�ن الح�دود عل�ى الجرائ�م، 

والعقوب�ات عل�ى المتجرئين عل�ى حقوقه وحق�وق عباده، وه�ي في غاية 

العدال�ة والحس�ن، وردع المجرمي�ن، والن�كال والتخوي�ف أله�ل الش�ر 

والفس�اد، وفيها صيانة لدماء الخلق، وأموالهم، وأعراضهم، واآليات التي 

فيها األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتكلم بالحق مع من كان، وفي 

أي حال من األحوال، وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية 

النافع�ة، التي معناها التكل�م بالحق، وفي األمور الت�ي ال محذور فيها، كما 

أن الح�دود والعقوبات، والنهى عن ال�كالم القبيح، والفعل القبيح، فيها رد 

الحرية الباطلة، فإن ميزان الحرية الصحية النافعة: هو ما أرش�د إليه القرآن، 

وأم�ا إطالق عنان الجهل والض�الل، واألقوال الض�ارة للمجتمع، المحللة 

رقم   - )ص403  فيه؟  واالستهام  القسمة  في  يقرع  هل  باب  الشركة  كتاب  البخاري  رواه   )1(
)2493

)2( القواعد الحسان ص93

الحد الفا�ضل بين الحرية النافعة والحرية ال�ضارة
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لألخالق، فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد، وانحالل األمور، والفوضوية 

المحضة، فنتائج الحرية الصحيحة أحس�ن النتائج، ونتائج الحرية الفاس�دة 

أقب�ح النتائ�ج، فالش�ارع فتح الب�اب لألول�ى، وأغلقه عن الثاني�ة، تحصيال 

للمصالح، ودفعا للمضار والمفاسد، والله أعلم«.

)1(: »صرع�ى التقلي�د  وق�ال العالم�ة محم�د البش�ير اإلبراهيم�ي 

للحضارة الغربية الذين اس�ترقتهم الشهوات فاس�تباحوا المحرمات، باسم 

الحرية فبغوا على الضعفاء وسلبوا أوطانهم، وسموا بغيهم استعمارا.

إن من الظلم والحيف والغش والفس�اد في األرض تس�مية األشياء بغير 

أس�مائها، ألن�ه قطع لألس�باب عن مس�بباتها، وق�د قيل في قول�ه تعالى: 

نث ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ۈ مث ]البق�رة: 27[، إن من�ه قط�ع ال�دوال عن 

مدلوالتها، وإن أعظم ش�رور هذه الحض�ارة الغربية أنها فتحت الباب لهذا 

النوع من المس�خ وش�جعت عليه، فأفس�دت الفطرة، والضمير الذي سماه 

محمد  »وازع الله في نفس المؤمن«.

والتحرير الذي جاء به اإلسالم شامل لكل ما تقوم به الحياة وتصلح عليه 

المعاني واألش�خاص، والدين اإلسالمي ال يفهم التحرير بالمعنى الضّيق، 

وإنم�ا يفهمه عل�ى أنه كل إطالق م�ن تقييد، أو تعديل لوض�ع منحرف، أو 

)1( األثار )361-358/4(
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انص�اف لضعي�ف من قوي، أو نقل ش�يء من غير نصابه إل�ى نصابه، قالت 

أس�ماء بن�ت أبي بك�ر  حينم�ا بعث له�ا أبوها بجاري�ة تقوم له�ا بعلف 

الفرس: فكأنما أعتقني.

حّرر اإلسالم العقل وجميع القوى التابعة له في النفس البشرية، والعقل 

هو الق�وة الممّيزة للمتض�ادات والمتنافرات التي بني عليه�ا ولذلك جعله 

مناط�ا للتكالي�ف الدينية والدنيوية، وق�د يطرأ عليه ما يط�رأ على الموازين 

المادي�ة م�ن االختالل فيتعط�ل أو ينعكس إدراكه، واإلس�الم يعل�و بتقدير 

العق�ل والفك�ر إلى أعلى درج�ة، ويقرر أن إدراك الحقائ�ق العليا في الدين 

والك�ون إنما ه�و حظ العق�ول الراجحة واألف�كار المس�ددة، وأن العقول 

المريض�ة واألفكار العقيمة تنزل بصاحبها إل�ى الحيوانية بل إلى أحط من 

الحيواني�ة، فف�ي الق�رآن العظي�م نث پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

مث  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

]األعراف: 179[.

وله�ذه المنزل�ة الت�ي وضع اإلس�الم العق�ل فيها حم�اه م�ن المؤثرات 

واألمراض والعوائق، وأحط دركة يرتكس فيها العقل هو الوثنية، فهي أكبر 

معطل له عن أداء وظيفته حين ال يس�موا إلى الجوالن في العوالم الروحية 

وحين تفتنه الماديات بظواهرها من طريق الجوارح الحسية.
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أعل�ن اإلس�الم من أول يوم حربا ش�عواء عل�ى الوثنية بجمي�ع أنواعها، 
وهي أش�د ما كانت س�لطانا عل�ى النف�وس، وتغلغال فيها، وإفس�ادا لفطرة 
الخي�ر واطف�اًء لنورها، حتى اجتثها ومحا آثارها م�ن النفوس ومن اآلفاق، 

وعّمر مكانها بالتوحيد.

أتدرون السر في تلك الحمالت على الوثنية؟

هو تحرير العقل من نفوذها وس�لطانها حتى يواج�ه أمانة الدين الجديد 
صحيح�ا معافى، وي�ؤدي الوظيف�ة التي ُخل�ق ألدائها، وما ه�دم أصحاب 
. األصنام بأيديهم إال بعد أن هدم محمد الوثنية في نفوس�هم،  محم�د 
وبع�د أن بن�ى عقولهم من جديد على صخرة التوحيد، ولوال ذلك لما أقدم 

خالد  على هدم طاغية ثقيف.

وحّرر الخلطاء)1( بعضهم ببعض بما شرعه من أحكام عادلة تقوم بالقسط، 
وترفع الحيف والظلم، ووقف بكل واحد عند حده، وحفظ له حقوقه.

فحّد الحدود بين المرأة والرجل، وبين المحكوم والحاكم، وبين الفقير 
والغني، وبين العبيد والسادة، وبين العمال وأصحاب المال، وهذه األنواع 
م�ن التحرير تناولته�ا النصوص القطعية من الق�رآن واألحاديث، واكتنفتها 
في صلب النصوص مؤثرات من الترغيب والترهيب تزيدها قوة ورس�وخا 
ف�ي النف�س، فأما تحرير المحكومي�ن من الحاكمين فال مطم�ع أن يأتي فيه 
على وجه الدهر ما جاء به اإلس�الم من ش�رائع العدل واإلحسان والشورى 

والرفق والرحمة وعدم المحاباة حتى في النظرة والكلمة والمجلس.

)1( البشر.
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وأول ما يسترعي النظر من ذلك سيرة محمد  وأقضيته في حياته، وما 
أّدبه به ربه من مثل قوله: نث ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ى  ې  ې  ې  نث   ،]49 ]المائ�دة:  مث  ی  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
مث  ې  ې  ې  ې  نث   ،]66 ]األنع�ام:  مث  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ 
]الغاش�ية: 22[، نث ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۉ مث ]ق: 45[، ثم س�يرة الخلفاء الراشدين 

ف�ي الحكم، فإنها كان�ت مثاال من أحكام النبوة التي ه�ي وحي يوحى، وإن 
األمثلة التي ضربها عمر  في إقامة العدل وقوة األضطالع، ألمثلة خالدة 
عل�ى الده�ر، فاق به�ا من قبله، وأعجز م�ن بعده، وم�ا أروع قوله »من رأى 
منك�م في أعوجاجا فليقوم�ه«، وأروع منه قول مجيب م�ن أفراد الرعية: لو 
رأين�ا فيك اعوجاجا لقومناه بس�يوفنا)1(، وأبلغ منهم�ا في الروعة أن يحمد 

عمر  ربه على أن يكون في أمة محمد  من يقوم عمر بس�يفه.

والتشريع اإلس�المي تشريع متصل الحلقات من العقائد والعبادات إلى 
اآلداب والمعام�الت، وكله يرمي إلى غاية واحدة، وهي انش�اء أمة متحدة 

المب�اديء والغايات، متناس�قة ما بينها، لتحمل األمان�ة كاملة صحيحة إلى 

األجيال الالحقة، وقد تم لإلس�الم ما أراد عدة قرون، ومازلنا - بحمد الله 

- نحمل بقايا من ذلك، ولوالها لكنا في الغابرين.
عليهم  والصبر  عليهم  الخروج  بعدم  المسلمين  الوالة  معاملة  صفة  في  األحاديث  تواترت   )1(
ونصيحتهم بالمعروف، فأقوال الصحابة متأخرة الرتبة عن السنة ال تقّدم عليها، ولعل الصحابي 

أراد المبالغة في حمل الخليفة على حرف الشريعة.
ر  وعمر  نفسه قال لسويد بن غفلة: »ال أدري لعلَّك أن ُتخلَّف بعدي، فأطع اإلمام، وإن أمَّ
ع، وإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقصك  عليك عبد حبشي ُمجدَّ
في دنياك، فقل: سمعا وطاعة، دمي دون ديني«. ومعنى »دمي دون ديني«، يعني أصبر على ديني 
فالطاعة في المعروف، وال ننزع يدا من طاعة وال نفارق الجماعة، لكن ال أطيعه في معصية 

الله، كما شرح اآلجري عبارة عمر  في الشريعة )161/1 - 162(.

الحد الفا�ضل بين الحرية النافعة والحرية ال�ضارة



بطالن العلمانية ونق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان
148

وحّرر اإلس�الم الفقي�ر من الغني، فجعل للفقراء حق�ا معلوما في أموال 

األغني�اء، ووجه التحري�ر هنا أن الفقير كان يس�أل الغني فيعطي�ه أو يحرمه 

تبع�ا لخلق�ه من تس�هيل أو ك�زازة، ف�إذا أعطاه ش�يئا أخذه على أن�ه مكرمة 

ممنونة، تجرح نفس�ه، وإن أش�بعت بطنه، ولكن اإلس�الم ألزم الغني بدفع 

الزكاة للفقير وس�ماها حقا معلوما، وتس�مية هذا المال حقا لله تشعر الغني 

بالرض�ا والتس�ليم واالطمئن�ان إلى إخالف�ه ومضاعفته، وترفع ع�ن الفقير 

غضاضة االس�تجداء وهانة الس�ؤال، وتطهر نفسه مع ذلك من رذيلة الحقد 

على الغني، وهذا الحقد هو أس�اس الش�يوعية، ومن عجائب اإلس�الم في 

إدخ�ال التربية النفس�ية في األحكام، أنه ال يأمر بش�يء وال ينهى عن ش�يء 

م�ن العمليات إال بعد أن ُيمّهد للنفس ويعمرها بخوف الله وحده، ويقنعها 

باآلث�ار الت�ي تترتب عل�ى المأمور به أو المنه�ي عنه، فإذا ج�اء دور العمل 

كانت النفس مطمئنة بالعلم وراضية بالعمل مهما ش�ق، ولهذا كانت عقائد 

اإلس�الم وعباداته وأحكامه وآدابه كلها مترابطة وكلها متعاونة على تهذيب 

المس�لم، ولهذا الس�ر أيضا صلح ش�أن المس�لمين األولين، ألنه�م أقاموا 

الدي�ن كله، عينيا ف�ي العينيات، وكفائيا في الكفائي�ات، وكانوا ال يتهاونون 

ف�ي الصغيرة احتياط�ا للكبيرة، ومن أوامر الق�رآن نث ڑ ڑ ک ک ک 

کگ ڻ مث ]الشورى: 13[.

وح�ّرر اإلس�الم الحي�وان األعجم من اإلنس�ان، وحّرم علي�ه أن ُيحّمله 

ماال يطيق من األحمال واألعمال، وأن يجيعه أو يعطش�ه، فإذا فعل به ش�يئا 
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م�ن ذلك بيع علي�ه جبرا بحكم الحاكم، وأوصى في الرفق بالحيوان وصايا 

زاج�رة، وف�ي حديث نبوي أن امرأة دخلت النار بس�بب هرة أمس�كتها فلم 

تطعمه�ا ول�م تدعها ت�أكل خش�اش األرض، وإن امرأة عاصي�ة لله دخلت 

الجنة بس�بب كلب وجدته يلهث عطشا على حف بئر فأدلت خفها وسقته، 

وما من ش�يء تفعل�ه جمعيات الرفق بالحيوان في هذا العصر إال وقد س�بق 

اإلسالم إلى أكمل منه.

وحّرر اإلس�الم المرأة من ظلم الرجال وتحكمهم، فقد كانت المرأة في 

العالم كله في منزلة بين الحيوانية واإلنس�انية، بل هي إلى الحيوانية أقرب، 

تتحكم فيها أهواء الرج�ال، وتتصرف فيها االعتبارات العادية المجردة من 

العقل، فهي حينا متاع يتخطف، وهي تارة كرة تتلقف، تعتبر أداة للنس�ل أو 

مطية للش�هوات، وربما كان�ت حالتها عند العرب أحس�ن، ومنزلتها أرفع، 

ي�رون فيه عامال من عوام�ل ترقيق العواطف وإرهاف النفس، ودواء لكثافة 

الطب�ع وبالدة الح�س، ويجدون فيه�ا معاني جليلة من الس�مو اإلنس�اني، 

وأش�عارهم - على كثرتها، - عامرة باالعتراف بسلطان المرأة على قلوبهم 

وبش�رح المعاني العالية التي يجدونها فيها، وال عبرة بما شاع عنهم من وأد 

البن�ات، فإن�ه لم يكن عاما فاش�يا فيهم، وتعليله عند فاعليه يش�عر أنه نتيجة 

ح�ب طغى حت�ى انحرف، وأثر عقل أس�رف ف�ي تقدير العواق�ب ال نتيجة 

كراهي�ة نوع األنث�ى، وعلى كل حال فال�وأد خطأ كبير)1(، وجريمة ش�نيعة، 
)1( وأد أهل الجاهلية للبنات كان خشية العار، ولم يكن يفعله كلهم بدليل بقاء نسلهم ونساءهم.
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وش�ذوذ في أحكام الرجال خارج عن نطاق االنس�انية، وحسبه تسفيه قوله 

تعالى: نث ڑ ڑ ک ک ک مث ]النحل: 59[.

فج�اء اإلس�الم فنّبه على منزلتها وش�رفها وك�ّرم جنس�ها، وأعطاها كل 

ما يناس�ب قوتها العقلية وتركيبها الجس�مي وس�ّوى بينه�ا وبين الرجل في 

التكاليف الدينية، وخاطبها بذلك استقالال تشريفا لها، وإبرازا لشخصيتها، 

ول�م يجع�ل للرجل عليها س�بيال في كل ما يرج�ع إلى دينه�ا وفضائلها)1(، 

وراع�ى ضعفها البدني بالنس�بة للرج�ل، فأراحها من التكالي�ف المادية في 

مراح�ل حياته�ا الث�الث، من يوم تول�د إلى يوم تم�وت، بنت�ا وزوجا وأما، 

فأوجب على أبيها اإلنفاق عليها وتأديبها ما دامت في حجره إلى أن تتزوج، 

وهذا حق تنفرد به البنت على االبن الذي يس�قط اإلنفاق عليه ببلوغه قادرا 

عل�ى الكس�ب، فإذا تزوجت انتقل كل مالها من ح�ق أدبي أو مادي من ذمة 

األب إل�ى ذم�ة الزوج، فتأخذ من�ه الصداق فريضة الزمة، ونحلة مس�وغة، 

وتس�تحق علي�ه نفقتها ونفقه أوالدها منه بالمع�روف، فإذا خلت من الزوج 

ولها أوالد مكتسبون وجبت الحقوق على أوالدها، وال تنفق شيئا من مالها 

إال باختيارها، ووصايا القرآن والسنة وأحكامها في األمهات معروفة، وهي 

أظهر من الش�مس، فاإلس�الم أعطى المرأة وأوالدها من اإلعزاز والتكريم 

مال�م يعطه�ا إياه دين آخ�ر وال قانون وضع�ي، وأعطاها ح�ق التصرف في 

أمواله�ا، وح�ق التملك م�ن دون أن يجعل لل�زوج عليها س�بيل، وأحاطها 
)1( ليس بإطالق بدليل اشتراط استئذان المرأة زوجها في صيام التطوع، وهكذا.
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بالقل�وب الرحيم�ة المتنوعة الن�وازع، المتلونة العواط�ف: قلب األب وما 

يحم�ل م�ن حنان، إلى قلب الزوج وما يحمل من حب، إلى قلب الولد وما 

يحم�ل م�ن بر ورحمة، فهي ال تزال تنتقل من حض�ن كرامة وبر إلى حضن 

كرام�ة وبر، إلى أن تفارق الدنيا، وبين المهد واللحد تتبوأ المراتب الكاملة 

في اإلنسانية.

نرى من هذه المعاملة الصريحة للمرأة في اإلس�الم أنه س�ّلحها بأحكام 

قطعية، وحماها بتش�ريع س�ماوي عادل ولم يكلها إلى طبائ�ع اآلباء الذين 

يلينون ويقس�ون، وال إلى أهواء األزواج الذين يرضون ويغضبون، وال إلى 

نزغات األبناء الذين يب�رون ويعقون، وإنما هي أحكام إلهية واجبة التنفيذ، 

ال تدور مع األهواء والعواطف والنزعات وجودا وعدما«.

* * *

الحرية المذمومة هو التيه الذي عاقب الله به اليهود

عاق�ب الله بني إس�رائيل بالتي�ه لكفرهم، ف�إن الله أمره�م بدخول بيت 
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المق�دس لجهاد العمالق�ة المتجبرين، فنكل�وا عن الجه�اد لجبنهم وخور 

قلوبهم ولفساد إيمانهم، فصاروا يسيرون في األرض بال مقصد، قال تعالى: 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃڃ چ چ چچ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ مث ]المائ�دة: 24 - 26[، ق�ال الحاف�ظ اب�ن كثي�ر 

)1(: »عوقب�وا عل�ى نكوله�م بالتيهان في األرض، يس�يرون إلى غير مقصد، 

ليال ونهارا، وصباحا ومس�اء«، فكل من س�ار في هذه الدنيا غير مس�تضيء 

بنور القرآن فهو تائه، فحريات الكافرين هو من التيه الذي عاقب الله به بني 

إسرائيل، فمن يختاره لألمة اإلسالمة فهو ضال يريد بهم الضاللة.

فهؤالء الكافرون أرسل الله إليهم رسوال كريما وأنزل عليه القرآن ليهتدوا 

به فأعرضوا واتبعوا أهوائهم فجرت فيهم سنة الله نث ى ائ ائ ەئ ەئوئ 

ۈئ مث ]الص�ف: 5[، وه�ذا ش�أن من اتب�ع هواه وأعرض عن ش�رع يجعل الله 

أم�ره منفرطا عليه ال يهتدي إلى الحق وال يوف�ق إليه، قال تعالى: نث ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ مث ]الكه�ف: 28[، فيالها من 

أضحوك�ة كبرى هذا التنظير الذي تنادى له القرضاوي والس�ويدان، جعلوا 

التيه سببا للنهضة والحضارة، وقدموه على شرع الله، فإنها ال تعمى األبصار 

ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
)1( قصص األنبياء ص343، المستل من البداية والنهاية.
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* * *

اإذكاء العلمانية للنعرات القومية

م�ن أعظ�م جناي�ات العلماني�ة على األم�ة اإلس�المية تقويض أس�باب 

ومقومات قوتها، أول ذلك عزل ش�ريعة اإلسالم عن أن يكون منهجا لألمة 

الحرية المذمومة هو التيه الذي عاقب الله به اليهود
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اإلسالمية، وثانيها إذكاء النعرات القومية في األمة اإلسالمية وتفريقها.

)1(: »إن الدع�وة إلى القومية  ق�ال س�ماحة اإلمام عبدالعزيز ب�ن باز 

العربية تفّرق بين المس�لمين، وتفصل المس�لم العجمي ع�ن أخيه العربي، 

وتف�ّرق بين العرب أنفس�هم، ألنهم كلهم ليس�وا يرتضونه�ا، وإنما يرضاها 

منه�م ق�وم دون قوم، وكل فكرة تقس�م المس�لمين وتجعله�م أحزابا فكرة 

باطل�ة، تخال�ف مقاص�د اإلس�الم وم�ا يرم�ي إليه، وذل�ك ألنه يدع�و إلى 

االجتم�اع والوئ�ام، والتواصي بالح�ق والتع�اون على الب�ر والتقوى، كما 

يدل على ذلك قوله س�بحانه: نث ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ مث ]آل عمران: 102 - 103[، 

وقال تعالى: نث وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

مث  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
]الروم: 31 - 32[.

فانظ�ر أيه�ا المؤم�ن الراغب ف�ي الحق كي�ف يحارب اإلس�الم التفرق 

واالختالف، ويدعو إلى االجتماع والوئام، والتمس�ك بحبل الحق والوفاء 

عليه، تعلم بذلك أن هذه القومية غير هدف اإلسالم، وأن مقاصدها تخالف 

)1( الدرر البازية في الرد على االنحرافات العقدية والشرعية ص276-274.
يرجع بدال من ذلك إلى كتاب نقد القومية العربية في مجموع الفتاوى.
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مقاصد اإلس�الم، وي�دل على ذلك أيضا أن هذه الفك�رة، أعني الدعوة إلى 

القومي�ة العربي�ة وردت إلين�ا من أعدائن�ا الغربيين، وكادوا بها المس�لمين، 

ويقص�دون من ورائه�ا فصل بعضهم عن بعض، وتحطي�م كيانهم، وتفريق 

ق تس�د[، وكم نالوا من اإلس�الم  ش�ملهم، عل�ى قاعدته�م المش�ؤومة ]فرِّ

وأهله بهذه القاعدة النحيسة، مما يحزن القلوب ويدمي العيون.

وذك�ر كثي�ر م�ن مؤرخ�ي الدعوة إل�ى القومي�ة العربي�ة، ومنه�م مؤلف 

الموس�وعة العربي�ة: أن أول م�ن دعا إل�ى القومية العربية ف�ي أواخر القرن 

التاس�ع عش�ر الميالدي، هم الغربيون على أيدي بعثات التبشير في سوريا، 

ليفصل�وا الترك عن العرب، ويفّرقوا بين المس�لمين، ولم تزل الدعوة إليها 

في الشام والعراق ولبنان تزداد وتنمو، حتى ُعقد لها أول مؤتمر في باريس 

من نحو ستين سنة وذلك1910م، وكثرت بسبب ذلك الجمعيات العربية، 

وتعددت االتجاهات، فحاول األتراك إخمادها، بأحكام اإلعدام التي نفذها 

جمال باش�ا في س�ورية في ذلك الوقت، إلى آخر ما ذك�روا، فهل تظن أيها 

القاريء أن خصومنا وأعداءنا يس�عون في مصالحنا، بابتداعهم الدعوة إلى 

القومي�ة العربية، وعقد المؤتم�رات لها، وابتعاث المبش�رين بها، ال والله، 

إنه�م ال يري�دون بنا خي�را وال يعملون لمصالحن�ا، إنما يعملون ويس�عون 

لتحطيمنا وتمزيق شملنا، والقضاء على ما بقي من ديننا، وكفى بذلك دليال 
لكل ذي لب، على ما ُيراد من وراء الدعوة إلى القومية العربية، وأنها معول 

غربي استعماري، يراد من وراءه تفريقنا وإبعادنا عن ديننا كما سلف.

اإذكاء العلمانية للنعرات القومية



بطالن العلمانية ونق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان
156

م�ن العجب ال�ذي ال ينقضي أن كثيرا من ش�بابنا وكتابن�ا - ألهمهم الله 
رش�دهم - خفيت عليه هذه الحقيقة، حت�ى ظنوا أن التكتل والتجمع حول 
القومي�ة العربي�ة والمناص�رة له�ا، أنفع للع�رب وأضر للعدو، م�ن التجمع 
والتكتل حول اإلسالم ومناصرته، وهذا بالشك ظن خاطيء، واعتقاد غير 

مطابق للحقيقة.

نعم ال ش�ك أنه يحزن المس�تعمر ويقل�ق راحته كل تجم�ع وتكتل ضد 
مصلحت�ه، ولك�ن خوفه من التجم�ع والتكتل حول اإلس�الم أعظم وأكبر، 
ولذلك رضي بالدعوة إلى القومية العربية، وحّفز العرب إليها، ليشغلهم بها 
عن اإلس�الم، وليقطع بها صلتهم بالله س�بحانه، ألنهم إذا فقدوا اإلسالم، 
حرموا ما ضمنه الله لهم من النصر الذي وعدهم به في اآليتين الس�ابقتين، 

وفي قوله تعالى: نث چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

کگ گ گ گ ڳ مث ]الحج: 40 - 41[«.

كم�ا أنه البد ف�ي هذا المقام عن�د حديثنا عن النع�رات الجاهلية، البد أن 
نذكر أن أش�نعها وأقبحها وأعظمها خطرا النعرات القومية الفارسية المضادة 

لإلس�الم وللغة القرآن التي أثارها ومازال ماللي الثورة الصفوية المجوس�ية 

اإليرانية، فمن قبيح شعاراتها تعظيم أبي لؤلوة المجوسي قاتل أمير المؤمنين 

، وإس�تنكافها ع�ن تس�مية خليجنا بالخلي�ج العربي  عم�ر ب�ن الخطاب 

وإصراره�م على تس�ميته بالخليج الفارس�ي وش�حن نف�وس مواطنيها بهذه 
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النعرة الجاهلية، والتداعي لقتال أهل السنة في جزير العرب من أجل ذلك.

وهذا في الحقيقة يظهر كذب شعار اإلسالم الذي ترفعه الثورة اإليرانية، 

وأن حقيق�ة ثورتها قرمطية مجوس�ية صفوية، وإال فكل مس�لم يحب اللغة 

العربية التي نزل بها القرآن، ويحب لغة الصحابة الكرام، قال شيخ اإلسالم 

)1(: »التكل�م بالعربية يورث مش�ابهة لصدر ه�ذه األمة من  اب�ن تيمي�ة 

الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق«.

وال ب�د م�ن وضع األمور في نصابه�ا، فإنه ال يتأتى التدين باإلس�الم إال 

)2(: »لم يكن سبيل إلى  بتعلم اللغة العربية، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ضبط الدين ومعرفته إال بضبط هذا اللسان، وصارت معرفته من الدين«.

فالعربية ولغتها ليس�ت معقد والء مجردة عن اإلس�الم كما هو المفهوم 

الخاطيء للقومية، بل اإلس�الم شعاره اللغة العربية، قال شيخ اإلسالم ابن 

)3(: »فإن اللسان العربي شعار اإلسالم وأهله، واللغات من أعظم  تيمية 

شعائر األمم التي يتميزون بها«.

ومن أقبح النعرات الجاهلية التي أوقعها العلمانيون في األمة اإلسالمية 

محاربته�ا للغ�ة العربية كما فع�ل أتاتورك وحزب�ه بتركيا م�ن محاربة اللغة 

العربي�ة والتعص�ب للغة التوراني�ة التركية، وق�د بلغوا في ذل�ك مراحل لم 

)1( إقتضاء الصراط المستقيم )527/1(
)2( إقتضاء الصراط المستقيم )ص 162(
)3( إقتضاء الصراط المستقيم )519/1(
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يبلغها أحدهم لدرجة منع أذان الصالة باللغة العربية.

قال عالمة مصر محمد رشيد رضا  متحدثا عما جرى في تركيا في 

زمن تحولها إلى العلمانية:)1(: »وقد بّلغ صلوات الله وسالمه عليه دعوة ربه 

كم�ا أمر، فبدأ بأم القرى ثم بما حولها من جزيرة العرب وش�عوب العجم، 

باللس�ان العربي الذي قضى الله أن يوّحد به ألس�نة جميع األمم، فيجعلهم 

أم�ة واحدة بالعقائ�د والعبادات واآلداب والش�رع واللغ�ة، ليكونوا بنعمته 

إخوان�ا، المثار بينه�م للعداوات التي تفّرق بين الناس بعصبيات األنس�اب 

واألق�وام واألوط�ان واأللس�نة، فكت�ب  إل�ى قيصر الروم، وكس�رى 

الف�رس، ومقوقس مص�ر، بلغة اإلس�الم العربي�ة ككتبه إلى مل�وك العرب 

وأمرائه�م، وبّل�غ أصحابه ما أم�ر الله به أمت�ه من تعميم الدعوة، وبّش�رهم 

بأن نورها سينتش�ر ما بين المش�رق والمغرب، فص�دع الصحابة والتابعون 

لهديهم، وجميع دول اإلس�الم من بعدهم، بما أمروا به من نش�ر هذا الدين 

بلغته، في كال قسمي شريعته، عبادته وحكومته.

فكان اإلس�الم ينتش�ر في ش�عوب األعاجم من ق�ارات األرض الثالث 

)آس�يا، وافريقيا، وأوروبا( بلغته العربية فيقبل الداخلون فيه على تعلم هذه 

اللغة بباعث العقيدة، وضرورة اقامة الفريضة، والسيما فريضة الصالة التي 

هي عماد الدين، وأعظم أركانه بعد التصريح بالشهادتين، اللتين هما عنوان 

الدخ�ول في�ه، على أنهم�ا من أعمال الص�الة أيضا، فكان تعل�م العربية من 

)1( تفسري املنار )319-316/9(
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ضروريات اإلس�الم، عند جميع تلك الشعوب واألقوام، باالجماع العلمي 

العملي، التعبدي والسياس�ي، الم�اكان من تقصير دولة الت�رك العثمانيين، 

بع�دم جع�ل العربي�ة لغ�ة رس�مية للدواوي�ن، كس�لفهم م�ن الس�لجوقيين 

والبويهيين، حتى بعد تنحلهم للخالفة اإلس�المية، ورفع ألويتهم على مهد 

اإلسالم من البالد الحجازية، فآل ذلك إلى التعارض والتعادي بين العصبية 

التركية اللغوية ورابطة اإلسالم، فالتفرق والتقاتل بين الترك والعرب، فإلغاء 

الخالفة العثمانية فاسقاط دولة آل عثمان، وتأليف جمهورية تركية العصبية 

والتربي�ة والتعليم، أوربية الع�ادات والتقنين والتش�ريع، وإبطال ما كان في 

الدولة من المصالح اإلس�المية، كمشيخة اإلسالم، واألوقاف، والمدارس 

الديني�ة، والمحاك�م الش�رعية، وصّرحوا ب�أن حكومتهم ه�ذه مدنية غربية 

الديني�ة، وأنه�م فصلوا بين الدي�ن والدولة فصال بائنا كما فعلت الش�عوب 

االفرنجي�ة، عل�ى أنهم لما وضعوا قانون ه�ذه الجمهورية قبل التجرؤ على 

كل ماذكر، وضعوا في مواده أن الدين الرس�مي للدولة هو اإلس�الم مراعاة 

للش�عب التركي المس�لم، كما وضعوا في�ه مواد أخرى تنافي اإلس�الم من 

استقالل المجلس الوطني المنتخب بالتشريع، بال قيد وال شرط، ومن إباحة 

الردة واس�تحالل ما حّرم الش�رع، وظهر أثر ذلك بالق�ول والفعل، كالطعن 

الصري�ح في الدين واالس�تهزاء به حتى في الصح�ف العامة، وكاباحة الزنا 

والس�كر للمسلمين والمسلمات، وبروز النساء التركيات في معاهد الفسق 

ومحاف�ل الرقص كاس�يات عاري�ات، مائالت مميالت، إل�ى غير ذلك من 
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منافيات الدين.

ولكن هذا كله لم يرو غليل العصبية اللغوية التورانية، ولم يذهب بحقدها 

على الرابطة اإلسالمية، وآدابها الدينية العربية، بل كان من كيدها لها السعي 

إلزالة كل ما هو عربي من نفس الش�عب التركي ولس�انه، وعقله ووجدانه، 

ليس�هل عليهم س�له من االس�الم، بمعونة التربية الجدي�دة والتعليم العام، 

بل عمدوا إلى هذه الش�جرة الطيبة الثابت أصلها، الراس�خ في أرض الحق 

والع�دل والفضل عرقها، الممتد في أعالي الس�ماء فرعها، التي تؤتي أكلها 

كل حين بإذن ربها، عمدوا إليها الجتثاث أصلها واقتالع جذرها بعدما كان 

من التحاء عودها، وامتالخ أملودها، وخضد شوكتها وعضد خصلتها، بعد 

أن نعموا بضعة قرون بثمرتها، وإنما تلك الش�جرة الطيبة في القرآن الكريم 

الحكي�م المجي�د العربي المبين، ه�ي الزيتونة المبارك�ة الموصوفة بأنها ال 

ش�رقية وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمس�ه نار، فاذا مسته نار االيمان 

بحرارتها اش�تعل ن�ورا على ن�ور نث ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ 

ىئی ی ی ی جئ حئ مث ]النور: 35[ .

وانما أعني بقطع هذه الشجرة المباركة من أرض الشعب التركي محاولة 

حرمانه، ذل�ك بأنهم ترجموا القرآن بالتركية ال ليفهمه الترك، فان تفاس�يره 

بلغتهم كثيرة، وكان من مقاصد أبطال المدارس الدينية ابطال دراستها )أي 

التفاس�ير حتى التركية(، وحظر مدارس�ه كتب الس�نة وكتب الفقه ونحوها، 
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ألنها مش�حونة بآي�ات القرآن العربي�ة، وباألحاديث النبوي�ة العربية، وبآثار 

الس�لف الصالح العربية، وبالحكم واألمثال وش�واهد اللغ�ة العربية، وهم 

يري�دون محو كل م�ا هو عربي من اللغة التركية، وم�ن أنفس األمة التركية، 

حتى إنهم ألفوا جمعية خاصة لما عبروا عنه »بتطهير اللغة التركية« من اللغة 

العربية، واقترح بعضهم كتابة لغتهم بالحروف الالتينية، وإذا طال أمر نفوذ 

المالحدة في هذا الش�عب االس�المي الكريم فانهم سينفذون هذا االقتراح 

قطعا كما نفذوا غيره حتى استبدال قرآن تركي يلفقه بعض مالحدة التورانيين 

بالق�رآن الذي نزل ب�ه الروح األمين، على قلب خاتم النبيين، بلس�ان عربي 

مبين، المتعبد بألفاظه العربية باجماع المس�لمين، والمعجز ببالغته العربية 

لجميع العالمين، وكونه حجة الله تعالى عليهم إلى يوم الدين«.

* * *

الإ�ضالم يزيل العوائق ل ي�ضّيد اأركانها
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اإلس�الم تش�ريع محكم م�ن حكيم حميد، يحف�ظ على الن�اس أديانهم 

وعقوله�م وأخالقهم، فال يأمر اإلس�الم بالتوحيد إال وينهى عن ضده وهو 

الش�رك بالله تعالى، قال تعالى: نث ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبىب يب 

جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حجمج جح مح 

جخ حخ مث ]البقرة: 256[، وكذلك نجد اإلس�الم يحيط كل تش�ريع بتشريعات 

تحفظ�ه تمام�ا، فإذا نهى ع�ن الزنا تج�ده كذلك نهى ع�ن اإلختالط، وأمر 

باحتشام النساء عن الرجال، وأمر النساء بلبس الجلباب، وغض البصر، أما 

هوى العلمانية فتناقض يعود على المصالح بالفس�اد واإلضرار، فكل شيء 

عندهم إال ماندر جائز، مع أنهم يجعلون لذلك حدودا ال يس�محون ألحد 

باإلخالل به، وهو األمن العام.

ولل�ه المث�ل األعلى فإن ح�دوده محارمه، كما جاء ف�ي الصحيحين من 

. حديث النعمان بن بشير 

فاإلس�الم يزيل األذى، ال يش�ّيد أركانه كما يريد القرضاوي والسويدان 

بدعوى الحرية.

عن أبي هريرة  عنه عن النبي  قال: »لقد رأيت رجال يتقلب في 

الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين«)1(.

)2(: »في هذا الحديث دليل على  قال شيخنا العالمة محمد العثيمين 
)1( رواه مسلم كتاب البر والصلة باب فضل إزالة األذى عن الطريق )ص1143- رقم 6671(

)2( شرح رياض الصالحين )177-175/2(
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 ، �يٍّ أن م�ن أزال عن المس�لمين األذى فله ه�ذا الثواب العظيم في أمر حسِّ

فكيف باألمر المعنوي؟

هناك بعض الناس والعياذ بالله - أهل شر وبالء، وأفكار خبيثة، وأخالق 

سيئة، يصدون الناس عن دين الله، فإزالة هؤالء عن طريق المسلمين أفضل 

بكثي�ر وأعظم أج�را عند الله، فإذا أزيل أذى هؤالء إذا كانوا أصحاب أفكار 

خبيثة سيئة إلحادية، يرد عليها، وتبطل أفكارهم.

ف�إن لم يجد ذلك ش�يئاقطعت أعناقه�م، ألن الله يقول ف�ي كتابه العزيز 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  نث 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ ں مث 
]المائ�دة: 33[، و»أو« هنا، قال بعض العلماء: إنها للتنويع، يعني أنهم يقتلون 

ويصلب�ون وتقطع أيديه�م وأرجلهم من خالف وينفوا من األرض حس�ب 

جريمتهم.

وقال بعض أهل العلم: بل إن »أو« هنا للتخيير، أي أن ولي األمر مخير: 

إن ش�اء نفاهم من األرض، حس�ب ما يرى فيه المصلحة، وهذا القول جيد 

جدًا، أعني أن تكون »أو« هنا للتخيير، ألنه ربما يكون هذا اإلنس�ان جرمه 

ظاهر س�هل، ولكن�ه على المدى البعيد يكون صعب�ا، ويكون مضاًل لألمة، 

فهن�ا مثال ه�ل نقول لولي األمر أن هذا اإلنس�ان س�هل، أنف�ه من األرض، 

أطرده يكفي، أو أقطع يده اليمنى ورجله اليسرى يكفي، قد يقول: ال يكفي، 

الإ�ضالم يزيل العوائق ل ي�ضّيد اأركانها
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هذا أمر يخشى منه في المستقبل، هذا ال يكفي المسلمين شره إال أن أقتله، 

نق�ول: نع�م، لك ذلك. فكون »أو«هن�ا للتخيير أقرب للص�واب من كونها 

تنزل على حسب الجريمة.

والواجب على والة األمور أن يزيلوا األذى عن طريق المسلمين، أي أن 

يزيلوا كل داعية إلى ش�ر، أو إلى إلحاد، أو إلى مجون، أو إلى فسوق بحيث 

يمنع من نشر ما يريد من أي شيء كان من الشر والفساد، هذا هو الواجب.

ولك�ن ال ش�ك أن والة األم�ور الذي�ن والهم الل�ه على المس�لمين في 

بعضه�م تقصير، وفي بعضهم ته�اون، يتهاونون باألمر ف�ي أوله حتى ينمو 

وي�زداد، وحينئذ يعجزون عن صده، فالواجب أن يقابل الش�ر من أول أمره 

بقطع دابره، حتى ال ينتشر وال يضل الناس به.

، طري�ق األق�دام، والطريق  المه�م أن إزال�ة األذى ع�ن الطري�ق الحس�يِّ

المعنوي، طريق القلوب، والعمل على إزالة األذى عن طريق القلوب والعمل 

الصالح أعظم أجرا، وأشد إلحاحا من إزالة األذى عن طريق األقدام«.

* * *

القراآن نزل ل�ضبط الآراء الم�ضطربة

لم يس�مع المس�لمون أضحوكة في التنظير كأضحوك�ة العلمانية، حرية 
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األف�كار واآلراء ب�دون زمام الش�رع، فبات اإللحاد فكرا يج�ب أن يحترم، 
والكف�ر رأيا يجب أن ينزل والحق منزلة س�واء، باألمس اش�تراكية، واليوم 
علماني�ة، فاضطربت مش�ارب الن�اس وأهواؤه�م وأفكاره�م وعقائدهم، 
وأورث ه�ذا االضط�راب تبع�ا لذل�ك نزاع�ات وح�روب راح ضحيته�ا 

الماليين، وذهبت في سبيلها األموال الطائلة.

والق�رآن نزل ليدل الن�اس على صراط الله المس�تقيم، فتكون أهواؤهم 
تبع�ا للش�رع، فيذهب الضالل، ويعيش الناس في كنف الحق، ويس�تضيئوا 

بن�ور الوحي، وتتحق�ق مصالح دينهم ودنياهم، ق�ال تعالى: نث ڇ ڇ ڇ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ مث ]البقرة: 213[.

فالقول بالترخيص لالعتقادات الشركية والكفرية وأنواع الضالالت في 
األفعال والمقاالت بدعوى الحرية عود على مقصود إنزال الكتب وإرسال 

الرسل بالنقض، قال تعالى: نث ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ مث ]إبراهيم: 1[، وقال تعالى: 

خت  حت  جت  ىبيب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  نث 
مت ىت مث ]النحل: 64[.

* * *

الباطل الذي يعار�س الحق يجب اإخماده ل الإذن فيه

القراآن نزل ل�ضبط الآراء الم�ضطربة
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ض�الل البعض ودعوته إل�ى الترخيص للضالل والباط�ل ولو كان كفرا 

وبدع�ة وض�الال بدع�وى الحري�ة هو ف�ي حقيقته دع�وة لمعارض�ة الحق، 

ودعوة للترويج والظهور للباطل، ألنه ال يش�ك عاقل أن من اعتقد قوال أو 

انتحل رأيا ومذهبا فإنه يعتقد الحق فيه، وس�يدعو إليه، ويحارب ما يخالفه 

ويض�اده، فالدع�وة لحرية األقوال واألفع�ال والضالل ه�ي حقيقتها دعوة 

إلطف�اء نور الله، قال تعال�ى: نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

العالم�ة  ق�ال   ،]32 ]التوب�ة:  مث  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

)1(: »فهؤالء اليه�ود والنصارى ومن ضاهاهم  عبدالرحمن الس�عدي 

م�ن المش�ركين، يري�دون أن يطفئ�وا ن�ور الله بمج�رد أقواله�م التي ليس 

عليه�ا دليل أص�ال. نث پ پ پ ڀ ڀ ڀ مث، ألنه النور الباهر، الذي ال 

يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه، والذي أنزله جميع 

نواص�ي العباد بيده، وقد تكّفل بحفظه من كل من يريده بس�وء، ولهذا قال: 

نث پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ مث، وس�عوا م�ا أمكنهم في 

رده وإبطاله، فإن سعيهم ال يضر الحق شيئا«.

وال يقول قائل: أكثر األقوال الباطلة ضعيفة دعها من باب الحرية فإنه ال 

يخشى ضررها!!

فهذا قول جاهل بأحوال الخلق، واعتبر بما جرى ألهل مكة، فإنهم كانوا 

)1( تيسير الكريم الرحمن ص371
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على ملة إبراهيم، ثم مع حرية األقوال واألفعال عبدوا الحجر والشجر.

* * *

كلمة الله هي العليا

الباطل الذي يعار�س الحق يجب اإخماده ل الإذن فيه
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أوض�ح معال�م العلمانية تنزيل الح�ق والباطل، واإليم�ان والكفر منزلة 

س�واء، وهذا فس�اد لألدي�ان، واضط�راب ألحوال الدني�ا، فالله أن�زل كتبه 

وأرسل رسله لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى.

قال تعالى: نث ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ مث ]التوبة: 33[.

)1(: »ف�كل ما بع�ث الله به  ق�ال العالم�ة عبدالرحم�ن الس�عدي 

محمدا  مش�تمل على بيان الحق من الباطل في أس�ماء الله وأوصافه 

وأفعاله، وفي أحكامه وأخباره، واألمر بكل مصلحة نافعة للقلوب واألرواح 

واألبدان من إخالص الدين لله وحده، ومحبة الله وعبادته، واألمر بمكارم 

األخالق ومحاسن الشيم واألعمال الصالحة واآلداب النافعة، والنهي عن 

كل ما يضاد ذلك ويناقضه من األخالق واألعمال الس�يئة المضرة للقلوب 

واألب�دان والدني�ا واآلخ�رة، فأرس�له الله باله�دى ودين الح�ق، نث ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ مث، أي ليعلي�ه عل�ى س�ائر األدي�ان، 

بالمحجة والبرهان، والس�يف والسنان، وإن كره المشركون ذلك، وبغوا له 

الغوائل، ومكروا مكرهم، فإن المكر الس�يء ال يضر إال صاحبه، فوعد الله 

البد أن ينجزه وما ضمنه البد أن يقوم به«.

والله عز وجل ما خلق خلقه وأورثهم األرض واستخلفهم فيها إال وهو 

)1( تيسير الكريم الرحمن ص372-371
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أعل�م بما يصلح له�م نث ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ مث ]الملك: 14[، وما 

كان الله ليترك عباده همال، بل أرس�ل إليهم رس�له وأنزل إليهم وحيه هداية 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث  تعال�ى:  ق�ال  ون�ورا، 

مث ]األع�راف: 52[، ف�ال يج�وز ألحد أن يخرج ع�ن هذا الهدى  ڀ  ڀ 
بدع�وى الحري�ة.

ف�ال يج�وز ألح�د كائنا م�ن كان أن يتق�دم بين يدي الل�ه عز وجل 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  نث  تعال�ى:  ق�ال   ، ورس�وله 

نث جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  تعال�ى:  ]الحج�رات: 1[، وق�ال  مث  ں  ڳڳ 

)1(: »قال مجاهد وغير  خب ىث مث ]النس�اء: 59[، قال الحافظ ابن كثير 

، وهذا أمر من الله  واحد من السلف، إي: إلى كتاب الله وسنة رسوله 

ع�ز وج�ل بأن كل ش�يء تنازع الناس في�ه من أصول الدي�ن وفروعه أن يرد 

التن�ازع في ذل�ك إلى الكتاب والس�نة كما قال تعال�ى: نث وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ی مث ]الش�ورى: 10[، فما حكم به الكتاب والس�نة وشهدا 

ل�ه بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إال الضالل، ولهذا قال تعالى: نث مب 

ىب يب جت حت ختمت ىث مث ]النس�اء: 59[ فدّل عل�ى أن من لم يتحاكم في 

محل النزاع إلى الكتاب والسنة وال يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله 

وال باليوم اآلخر«.

)1( تفسير القرآن العظيم ص338-337

كلمة الله هي العليا
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)1(: »بّينت الرسل  أسماء  قال اإلمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

الل�ه وصفاته، ودل�وا عليه، وأرش�دوا إليه، وقامت الدالئ�ل على صدقهم، 

، أصدق األنبياء وأفضلهم، قد بعثه الله بكتابه  وعلى رأسهم نبينا محمد 

العظيم، والرس�الة العامة التي أوضح بها كل شيء، ثم يأتي دعاة الماسونية 

الذي�ن يري�دون أن ي�ردوا الناس إلى األح�وال البهيمية، والمس�اواة في كل 

ش�يء، ويحاربوا مكارم األخالق ومحاس�ن األعمال، ليجعلوهم كالبهائم 

ال يمّي�زون حقا من باطل، وال خيرا من ش�ر، وه�ذا كله خالف مادعت إليه 

الرسل عليهم الصالة والسالم، وخالف مادّل عليه القرآن الكريم المعجز، 

وه�و أيضا خ�الف مادّلت علي�ه العقول الصحيح�ة، والفطر الس�ليمة التي 

فط�ر الله العباد عليها، فإن الله س�بحانه فطر الن�اس على االعتراف بمكارم 

األخ�الق، ومحاس�ن األعم�ال والعدل والح�ق، وكراهة الظل�م والعدوان 

واألذى.

لق�د فط�ر الل�ه العب�اد على تميي�ز األب من اإلب�ن، واألخ م�ن األخت، 

والزوجة من الزوج، حتى البهائم مّيزوا هذا عن هذا.

كذلك من ادعى اإلباحية، وأنه الحرج على اإلنسان في أي حال أن يعمل 

مايشاء ويستبيح ما يشاء من مهازل ومساويء، كلهم ملحدون وضالون، وقد 

أبطل الله هذا المذهب، وبّين سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل، وأنزل الكتب 

)1( مجموع الفتاوى البازية )68-67/4(
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لبيان حقه على عباده، وما أحل من الطيبات، وما حّرم من الخبائث، وما أوصى 

به س�بحانه وتعالى عباده من التمس�ك بما جاءت به الرسل، ونبذ ما خالفه.

ولقد أوضح س�بحانه في الكتب المنزلة من الس�ماء تفصيل الحالل من 

الحرام، والهدى من الضالل، والمعروف من المنكر، والخير من الشر.

فاإلباحي�ون والماس�ونيون ق�د أعرض�وا ع�ن ذلك كل�ه، ونب�ذوه وراء 

ظهوره�م، فال خلقا كريما اس�تقاموا عليه، وال عقال صحيحا تمس�كوا به، 

فل�م يأخ�ذوا بما جاءت به الرس�ل من الهدى والتمييز بي�ن الحق والباطل، 

، وتأمل  واله�دى والضالل، وم�ن تأمل كتاب الله عز وجل، وس�نة نبيه 

أح�وال العال�م، عرف أن الح�ق كله فيما ج�اءت به الرس�ل عليهم الصالة 

والس�الم، من بيان ما أباح الله وبيان ما حّرمه س�بحانه، وأنهم ُبعثوا ليمّيزوا 

بي�ن الطّي�ب والخبي�ث، وبين الح�الل والحرام، بما ش�رع الله حتى تس�ير 

المجتمعات على هدى وبيان، وعلى خير ورشاد، وعلى األخالق الكريمة 

والصفات الحميدة، التي تحفظ لإلنسان عقله ودينه، وماله ونفسه، وذريته 

وزوجت�ه، وغي�ر ذل�ك، وال يتعدى علي�ه غيره فيأم�ن المجتمع، وتس�تقيم 

األح�وال واألخالق، ويأمن الناس، وتحصل لكل إنس�ان حريته، في أخذه 

وعطائه، وبيعه وش�رائه، وتعاطي مايسر الله له من الحالل وتملكه ما كسب 

بالطرق الشرعية، وتصرفه بما ينفعه وال يضره«.

* * *

كلمة الله هي العليا
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الرجعية في الكفر والبدع

م�ارس العلماني�ون إرهابا فكريا ضد من يلزم ش�رع الله وأم�ره، فنعتوه 

بالرجع�ي، وه�ذا م�ن التنفير عن الح�ق بوصف�ه بأقبح األوص�اف، ونحن 

ولل�ه الحم�د نرجع إلى كتاب ربنا وس�نة نبينا  ففيهم�ا الهدى والنور، 

فمرجعيتن�ا وح�ي معص�وم، والعلمانيون هم الرجعيون حق�ا ألنهم رجعوا 

إل�ى أهوائهم وضالالتهم، فش�تان بين من ائتم بش�رع الله، وش�تان بين من 

ائتم بهواه بغير هدى من الله.

فالرجع�ي حق�ا ه�و ال�ذي رجع ع�ن الص�راط المس�تقيم إل�ى الضالل 

واله�وى، ولذل�ك يذاد هؤالء ع�ن الحوض يوم القيام�ة ويقال للنبي  

فيهم »رجعوا القهقري«.

)1(: »لم�ا علم المس�تعمرون  ق�ال العالم�ة عبدالرحم�ن الس�عدي 

الملح�دون أن اإلس�الم الحقيقي والدين اإلس�المي أقوى وأعظم س�الح 

لمقاومته�م، وقد عرفوا ذل�ك من قديم الزمان، وحمل�وا حمالت متنوعة، 

فرجع�وا عل�ى أعقابه�م مهزومين لم ينال�وا خيرا، وعرفوا ح�ق المعرفة أنه 

من المحال الس�يطرة على اإلس�الم وعقائ�دة وأخالقه، فعمل�وا مؤامرات 

واس�عة متنوعة، وس�اعدوها بالق�وة، ودّرس�وا اإللحاد في الم�دارس التي 

اغتفلوا أهلها، وذهبوا يهجنون جميع تعليمات اإلس�الم، وما يدعو إليه من 

)1( األدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين ص70-69
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األخالق، وما يحكم به من األحكام، وقالوا إنها رجعية، ترجع بالناس إلى 

الوراء عن التقدم المطلوب، وأوجدوا لهم من أرباب المطامع المأجورين 

ومن البلهاء المغرورين من يس�تعينون به على مطلوبهم والتزهيد في الدين 

من كل وجه.

ولك�ن - ولله الحمد - قد علم أهل البصائر مقاصدهم، وعرفوا الخونة 

ممن ينتس�ب إلى ملة اإلسالم، وهو أعظم عدو لإلسالم في صورة صديق، 

وبرهن العلماء العارفون أن كل ما قيل في توهين الدين وتخديره فهو باطل، 

وأن القائلين بذلك زنادقة منافقون، يقولون ما يعلمون خالفه، وأن الس�بيل 

الوحيد إلى الصالح والتقدم الصحيح النافع من جميع الجهاالت هو األخذ 

بتعالي�م اإلس�الم بعقائده وأخالق�ه وأعماله وأحكامه، وأن البش�ر ال يمكن 

أن يحيوا حياة طيبة ويعيش�وا في الدنيا عيشة هادئة إال بالدين، وأن اإللحاد 

أعظ�م نكبة طرقت البش�ر، وأن آثاره الش�ر الكبير، واإلباحي�ة والفوضوية، 

وتقويض دعائم العمران، والسير إلى الهالك والشقاء.

فمتى رأيت من ينعق بذم الرجعية، وذم كل قديم، ويأمر بنبذ ذلك، فاعلم 

أنه أحد رجلين: إما ملحد قصده بذلك التوسل إلى جحد أديان الرسل، ونبذ 

م�ا ج�اءوا به، وإما مغرور مخدوع مقلد لهم، قد غّرت�ه هذه المدنية الزائفة، 

وأعجب�ه رونقه�ا، ظ�ن بجهل�ه أنها ش�يء، وه�ؤالء كاذبون في ذل�ك، فإن 

أق�وال زنادقتهم األولين عندهم بالمح�ل األعلى، وال يكادون يخالفونهم، 
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ويعظمونه�م أكبر مما يعظم�ون األنبياء، بل ليس لألنبياء في قلوبهم ش�يء 

م�ن التعظيم الصحي�ح، وإذا أردت أن تعرف كذبه�م بالبداهة، فهل العلوم 

النافع�ة واألعمال الصالح�ة والعقائد الصادقة واألخ�الق الفاضلة إال وقد 

جاء بها الدين على أكمل الوجوه وأحسنها وأنفعها؟!

وتتبع ذلك في أصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، هل تجده إال مشتمال 

على كل خير، هاديا إلى كل رشد وصالح، حاثا على كل فالح؟!«.

)1(: »إن التق�دم حقيقة إنما  وق�ال ش�يخنا العالمة محم�د العثيمين 

يكون باإلس�الم، وأن الرجعي�ة حقيقة إنما تكون بمخالفة اإلس�الم، لقوله 

تعال�ى: نث ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڱ مث ]البق�رة: 143[، فإن ه�ذا حقيقة الرجوع 

عل�ى غي�ر هدى، ألن الذي ينقل�ب على عقبيه ال يبصر م�ا وراءه، فمن قال 

للمتمس�كين بكت�اب الل�ه وس�نة رس�وله  رجعي�ون، قلنا ل�ه: بل أنت 

الرجعي حقيقة، ألن الله س�مى مخالفة الرس�ول  انقالبا على العقب، 

وال أبل�غ م�ن هذا الرجوع أن اإلنس�ان يرج�ع على عقبيه رجوع�ا أعمى - 

والعياذ بالله - ال يدري ما وراءه«.

)2(: »ينبغي أن أؤرخ لهذا اللغط  وقال العالمة محمود محمد شاكر 

كيف أتى؟ ومن أين أتى؟ ومن أين؟ وما معناه؟

)1( تفسير سورة البقرة )119/2(
)2( أباطيل وأسمار ص401-399
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ألن هذه األلفاظ المبهمة التي ال يجد لها اإلنس�ان حدا، شديدة الضرر، 

ولك�ن يؤس�فني أن أكثر الذين يلج�أون إليها، إنما هم الق�وم الذين يّدعون 

»الثقافة«، ويّدعون »االتجاه العلمي«، ويّدعون »الدقة العلمية«، ويّدعون 
»المنهج«، ويّدعون ما ش�ئت من الزيف الذي ال حدود له، فأنت إذا ش�ئت 
أن تستقصي معنى »الرجعية«، في كالم من يتكلمون ويهضبون ويثرثرون، 

وقع�ت في مثل »ردغة الخب�ال«: من الحيرة في فهم الم�راد منها، )وردغة 

الخبال: الطي�ن والوحل الكثيف، وهو يوم القيامة: عصارة أهل النار تنحل 

عنها جلودهم(.

وقد رأيت من الخير أن أتتبع تاريخ هذه اللفظة، بقدر ما تحتمله ذاكرتي، 

وق�د كن�ت خليق�ًا، أو كان�ت هذه األم�ة خليق�ة أن تعمد إلى ه�ذه األلفاظ 

المس�تحدثة، فتعرف تاريخ مجيئها إلى استعمال أهل اللسان العربي، ومن 

أول من استعملها؟ ولم استعملها؟ وفي أي غرض كانت تقال؟ وأي زيادة 

لحقت معناها األول؟ وذلك ال يتم إال بتتبع الصحف والكتب، واستخراج 

المواضع التي ُذكرت فيها مؤرخة.

وإذا فعلن�ا ذل�ك عرفنا مصادر ه�ذا اللفظ، وحّددنا معاني�ه في زمن بعد 

زمن، وأدركنا أثر اس�تعماله في تجلية المعاني، أو زيادتها غموضا وفسادا، 

ولكن هذا ش�يء ال أس�تطيع بيانه في أس�طر قالئل، فمن الخير أن أنصرف 

عنه إلى ما أريد و»الرجعية«، لفظ يألفه الناس اليوم، على غموضه المتلف 
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للفه�م، الم�ؤدي إلى اختالط اإلدراك، الممهد ل�كل ذي هوى أن يبلغ إلى 

هواه باستعماله، ألنه يحمل معنى من معاني الفساد في مفهومه الغامض.

ولكني ش�هدت مولده قديم�ا، فمن المفيد أن أس�جل بعض تاريخه بال 

تحّي�ز، حت�ى يتحرى القاريء لنفس�ه إذا ق�رأه، ويتجنبه الكات�ب الذي يريد 

اإلفهام دون اإلبهام.

كن�ا يومئ�ذ في زمان صراع، وذلك من نحو من خمس�ين س�نة، نش�أت 

طفال في ص�راع ثقافي وصراع اجتماعي، وص�راع فكري، وصراع ديني، 

وصراع سياس�ي.

وكان ل�كل ص�راع طابع�ه وألفاظه وكّتاب�ه وجماهيره، قل�ت أو كثرت، 

وتم�ادت بي األيام حتى عقلت، وذلك في مطلع الثورة التي ش�ملت مصر 

والسودان في سنة 1919م.

وأظ�ن أن�ه قد بقي ف�ي ذاكرتي ش�يء من األلف�اظ التي كان�ت تدور في 

ه�ذا الصراع الضخم، ولكني ال أجد بينهم�ا لفظ »الرجعية«، وال أعيه كان 

ظاهرا يومئذ، أي في سنة 1919، أو ما قبلها، إال أن يكون شيئا نادرا اليكاد 

يس�تقيم أو يس�تبين، أو ال يكاد يستقيم أو يس�تبين لي أنا على األقل، ولكني 

أذكر أن أكبر صراع كان قائما يومئذ بين أهل هذا الدين، أعني اإلسالم، كان 

يستخدم لفظا اشتقته الكّتاب، أو أوتوا به على النسبة إلى »السلف«، فكانت 
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طائفة كبيرة تسمي نفسها »السلفيون«، وهو لفظ يراد به رجوع أصحابه إلى 

س�يرة »الس�لف« من أصحاب رس�ول الله  ومن تبعهم على الحق في 

العقيدة، وفي تجريد اإليمان من ش�وائب الش�رك، وفي العمل بالسنة، وفي 

إحياء منهج »السلف« في الرجوع إلى الكتاب والسنة دون سواهما.

وكان للس�لفيين ظه�ور وغلب�ة في فترة م�ن الفت�رات، وكان أكثرهم من 

أهل الحمّية والجد والثبات واإلخالص في القول والعمل، وإن شابهم من 

ينتسب إليهم، ويدعي دعواهم، ولكنه ال يقوم مقامهم، وال يلتزم التزامهم، 

بل ربما خالفهم، وأقام على البدع وسّوغها وجعلها من سنة السلف«.

)1(: »فنش�أ من بين ه�ذا الصراع بين  ث�م قال العالمة محمود ش�اكر 

الحضارة الغازية وبقايا الحضارة اإلس�المية العربية التي ذكرتها جيل دخل 

في الصراع الديني، بين »السلفيين«، ومن ناوأهم من أهل البدع واألهواء، 

ولكن�ه تكلم في الش�ئون الت�ي هي عند المس�لمين »دين« بلس�ان آخر غير 

لس�ان أه�ل هذا الدي�ن من س�لفيين ومبتدع�ة، وأدرك الذين كان�و يقودون 

حركة الصراع بين الحضارتين، أن أقوى الفريقين المتصارعين من سلفيين 

ومبتدعة، هو فريق »السلفيين«، ال من حيث كثرتهم وغلبتهم، بل من حيث 

القوة التي تش�تمل عليه�ا دعوتهم، ألنها تؤدي إلى إع�ادة بناء لغة األمة، إذ 

ال معنى لالنتس�اب إلى طريقة »الس�لف«، إال بأن يتملك »السلفي« ناصية 

)1( أباطيل وأسمار ص403-402
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اللغة وآدابها تملكا يمكنه من االس�تمداد المباش�ر من »القرآن« و»السنة«، 

على نفس النهج الذي كان »الس�لف« يس�تمدون به من القرآن والس�نة في 

آدابهم، وأخالقهم، وثقافتهم، وفقههم، وعلمهم، وتفكيرهم، وفي سائر ما 

يكون به اإلنسان حيا رشيدا قادرا على بناء الحضارة، وألنها تؤدي أيضا إلى 

اتخاذ سمت نابع من القرآن والسنة، تكون به حضارة الكتاب والسنة ممثلة 

ف�ي رجال يغدون بي�ن الناس ويروحون، ويغضب�ون ويرضون، ويتنازعون 

ويصطلحون، ويعيشون عيشة كاملة ممثلة لخالصة الرحلة الطويلة العميقة 

في اس�تنباط طريق للحياة اإلنس�انية الصحيحة، من الفطرة التي جعلها الله 

كامنة في الطبيعة البشرية، ومطوية في هذا التنزيل المعجز الذي جاء من عند 

، مبينا عن  الل�ه، وهو »الق�رآن«، في جوامع الكلم التي أوتيها نب�ي الله 

كت�اب الله مفصاًل لجمله، وهو »الحديث«. وه�ذه الفطرة هي التي ذكرها 

الل�ه س�بحانه في س�ورة ال�روم فق�ال: نث ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ 

ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ائ ائ ەئ ەئ مث ]الروم: 30[.

فهذه القوة التي اشتملت عليها دعوة »السلفيين« كانت مصدرا لمخاوف 

»االس�تعمار« و»التبش�ير«، ف�أرادوا أن يقاوم�وا ه�ذه الدع�وة القليل عدد 
أصحابه�ا، والذين هم مع قلته�م يصارعون جمهورا غالبا من »المبتدعة«، 

يؤيده�م إلف العامة، وهم الكثرة، ما عندهم من البدع المنكرة التي ينكرها 
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»الس�لفيون« أشد اإلنكار، فعمدوا إلى بث فكرة قريبة إلى النفوس، سريعة 
إليها، تؤيدها جميع الظواهر، وهي أن »الس�لفيين« قوم متش�ددون يريدون 

أن يرهقوا الناس بماال طاقة لهم به من التكاليف.

وهذه المهارة في إدراك الوس�ائل التي تقاوم بها األفكار، كانت معروفة 

مدروس�ًة في دوائر »االس�تعمار«، و»التبش�ير«، وإن كان كثي�ر مّنا ال يزال 

غافال عنها، غير قادر على إدراك المحيط الذي تستعمل فيها هذه الوسائل، 

وذلك لما طبعنا عليه المس�تعمرون والمبش�رون من الته�اون والغفلة وقلة 

الصب�ر على جالد الفك�ر ومعاناته، والتغلغل به إلى غايات�ه البعيدة المغرقة 

في البعد«.

* * *
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العلمانية �ضناعة يهودية ل�ضيادة العالم

كان اليهود في أوروبا يعانون من اضطهاد الكنيسة لهم، حيث كانت هي 

الحاكمة المسيطرة على شؤون البالد.

وتسلط الكنيسة في أوروبا كان تخلفا في كل النواحي الدينية والدنيوية، 

فش�رعهم مبّدل حرفوا اإلنجيل، وكان�وا في تخلف عن النهضة الحضارية، 

وكان المسلمون في األندلس أسبق وأنهض بالحضارة والصناعة منهم.

فدعم اليهود الثورات األوروبية للتخلص من التس�لط الكنسي، وقامت 

ثورات أوروبا على العلمانية وفصل الدين عن الدولة، وكان واضحا مناورة 

اليهود لحظوظهم ومصالحهم، وإال فإن اليهود سقوا الغرب العلمانية وهم 

مقيمون لدولتهم العبرية بدينهم المحرف.

وهنا ال بد لنا من محاذرة إس�قاط دولنا ف�ي علمانية الغرب التي توجب 

هوانن�ا وضعفن�ا وإنحرافن�ا وتحللنا عن ش�ريعة ربنا، فنحن ق�وم أعزنا الله 

باإلسالم، وإسالمنا هو مصدر قوتنا، ولينصرن الله من ينصره، ال من يكفره 

ويعزل شرعه عن أن يتدين الناس به، ويجري فيهم حكم غير الله.

األمة اإلس�المية لن يعود لها مجدها وعزها وس�يادتها وعلوها إال بقوة 

إيمانها وإعتزازها بإس�المها، ولن تعود لها قيادتها للعالم إال بأخذها بدينها 

بق�وة كما قال تعالى: نث ڦ ڦ ڄ ڄ ڃ مث ]البقرة: 63[، ومن أس�باب 
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أخذها بدينها بقوة أخذها بما كان عليه الصدر األول الذين دانت لهم الدنيا 

كم�ا قال النبي  »ما أنا عليه وأصحابي«، فالمحدثات والبدع هي التي 

أفس�دت عقول المس�لمين وأضرت بهم، والعلم النافع هو الوسيلة لألخذ 

بالقرآن والسنة بقوة، وإال فأمة جاهلة بشرع ربها كيف تقوم به؟!

فنحن أمة أنعم الله علينا بالصراط المستقيم كيف نضّيعه ونتركه ونسلك 

الس�بل المعوج�ه ث�م نبتغ�ي النص�ر، ق�ال تعال�ى: نث ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

)1( مبينا  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ مث ]الفاتحة: 7[، قال العالمة ابن القيم 

أس�باب ظه�ور النبي  على الكفارمس�تدال بقوله تعال�ى: نث پ پ پ ڀ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ ڤ ڤ مث ]الفتح: 2 - 3[)2(: »إعطاء النصر العزيز، وجمع س�بحانه له بين 

الهدى والنصر ألن هذين األصلين بهما كمال السعادة والفالح فإن الهدى 

ه�و العلم بالله ودين�ه والعمل بمرضاته وطاعته، فهو العل�م النافع والعمل 

الصالح والنصر والقدرة التامة على تنفيذ دينه.

فالحجة والبيان والسيف والسنان فهو النصر بالحجة واليد، وقهر قلوب 

المخالفين له بالحجة وقهر أبدانهم باليد، وهو س�بحانه كثيرا ما يجمع بين 

هذي�ن األصلين إذ بهما تم�ام الدعوة، وظهور دينه عل�ى الدين كله، كقوله 

)1( بدائع التفسير )230/1(
 )2(
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تعالى: نث ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڦ مث ]التوبة: 33[، في موضعين في س�ورة براءة، وفي س�ورة الصف، وقال 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث  تعال�ى: 

ڀ ڀڀ ڦ مث ]الحدي�د: 25[، فهذا الهدى، ثم قال: نث ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ڦ مث ]الحدي�د: 25[، فه�ذا النصر، فذكر الكت�اب الهادي والحديد 

الناصر«.

* * *
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�ضقوط ال�ضيوعية والراأ�ضمالية

ش�أن الحق اإلس�تمرار والبق�اء، ألن الل�ه تكّفل بحفظه، وش�أن الباطل 

)1(: »ال يهولنك  الظه�ور فترة ثم اإلضمح�الل، قال أبو زرعة ال�رازي 

الباطل، فإن للباطل جولة ثم يتالشى«.

وواجب على المؤمن الصبر على عقيدة اإلس�الم حين إرتفاع رايات 

الكف�ر والضالل، فاأليام يداولها الله بين الن�اس لحكم عظيمة، فإرتفاع 

الزب�د الب�د أن يتيق�ن أنه إل�ى زوال والبد، ق�ال تعالى: نث ڇ ڇ ڍ 

]آل  مث  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

عم�ران: 196 - 197[.

فيجب على أهل اإلس�الم لزوم ش�ريعة اإلسالم ومالزمة عقيدته ألنه ال 

يصح اإليمان إال بذلك أن تؤمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر 

والق�در خي�ره وش�ره، لذلك قي�ل لإلمام أحم�د بن حنبل  أيام تس�لط 

المعتزل�ة عل�ى أهل الس�نة: يا أبا عبدالل�ه! أال ترى الباط�ل كيف ظهر على 

الحق؟

فقال: كال، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى 

الضاللة، وقلوبنا بعد الزمة للحق)2(.
)1( تقدمة الجرح والتعديل )324/1(

)2( مناقب اإلمام أحمد البن الجوزي ص310
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وكل عاق�ل يتع�ظ بما جرى ف�ي زمننا الحاضر في ش�أن إرتف�اع الباطل 

ثم اضمحالله أو تالش�يه، فه�ذه بريطانيا التي كانت تس�مى باالمبراطورية 

العظم�ى الت�ي ال تغي�ب عنها الش�مس إلحتالله�ا أكث�ر دول العالم، ذهب 

سلطانها واضمحلت امبراطوريتها، بل انقسمت على نفسها فانفصلت عنها 

إيرلندا وكذلك اس�كوتلندا وكذلك ش�اهد الناس انقسام اإلتحاد السوفيتي 

وسقوط الشيوعية التي سامت المسلمين أنواع الذل والقهر.

وس�بب رواج العلماني�ة هو باع�ث اله�وى وداعية الش�هوة، فصار أكثر 

الغربيي�ن فرح للحرية المتاحة له، يفعل ويذر ما يريد، وإال فمس�اويء هذه 

الحري�ة تن�ادي عل�ى فس�ادها، والعلمانية ف�ي نظريتها ش�بيهة بمذهب قوم 

)1(: »إن العبد في حركات  ش�عيب، قال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

بدن�ه وتصرفاته وفي معامالته المالية داخل تحت حجر الش�ريعة، فما أبيح 

له منها فعله، وما منعه الش�رع تعّين عليه تركه، ومن يزعم أنه في ماله حر له 

أن يفعل ما يش�اء م�ن معامالت طيبة وخبيثة، فهو بمنزل�ة من يرى أن عمل 

بدن�ه كذلك، وأن�ه ال فرق عنده بي�ن الكفر واإليمان، والص�دق والكذب، 

وفعل الخير والشرع الكل مباح، ومن المعلوم أن هذا هو مذهب اإلباحيين 

الذين هم ش�ر الخليقة، ومذهب قوم ش�عيب يش�به هذا، ألنهم أنكروا على 

ش�عيب لما نهاهم ع�ن المعامالت الظالمة، وأباح لهم س�واها، فرودا عليه 

)1( تيسير اللطيف المنان ص248 - 249
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أنه�م أحرار في أموالهم لهم أن يفعل�وا فيها ما يريدون، ونظير هذا قول من 

ق�ال: نث ٿ ٿ ٿ ٿٹ ڍ مث ]البقرة: 275[، فمن س�وى بين ما أباحه وبين 

ما حّرمه الله فقد انحرف في فطرته وعقله بعدما انحرف في دينه«.

وقال س�ماحة اإلمام عبدالعزيز بن باز  مستش�رفا مستقبل اإلسالم 

مقابل التيارات الفكريةالمنحرفة)1(: »إن اإلسالم سوف ينتصر بإذن الله على 

تلك التيارات والنحل الزائفة التي ابتلي بها العالم في عصرنا الحاضر، وأن 

كل ما يّوجه إلى اإلس�الم من عداء ماكر للنيل منه وإزاحته عن قيادة العالم 

س�وف يع�ود في النهاية بإذن الله تعالى على نح�ور أصحابه، وذلك أن الله 

جّل شأنه قد تكّفل بحفظ القرآن الكريم الذي هو األساس العظيم لإلسالم، 

حيث يقول س�بحانه: نث ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں مث ]الحجر: 9[، وقد 

: »ال  هّيأ الله سبحانه - وله الحمد والمنة لدينه أنصارا، كما قال النبي 

ت�زال طائفة من أمتي على الحق منصورة، ال يضرهم من خذلهم حتى يأتي 

أمر الله«، وفي رواية أخرى »ال يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة«.

ومما ُيبش�ر بما ذكرنا ما انتش�ر في العالم اإلسالمي وغيره من الحركات 

الت�ي توص�ي باتباع الكتاب والس�نة والس�ير عليهما، ثم إن تل�ك المباديء 

والمذاهب من ش�يوعية ورأس�مالية غربية وغيرها من المذاهب التي يرّوج 

لها اليوم أصحابها قد ثبت بالتجربة زيفها وفش�لها، وأنها ال تسعد البشرية، 

)1( الدرر البازية في الرد على االنحرافات العقدية والشرعية ص189 - 190
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بل تضرها في دينها وأخالقها واقتصادها، حيث إنها من صنع البش�ر الذي 

طبيعت�ه القص�ور والجه�ل والهوى، كما ق�ال تعال�ى: نث ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ مث ]النساء: 82[.

وقد بدأت البش�رية تلتفت يمنًة ويس�رة عّلها تج�د منهجا صالحا ينقذها 

من الهاوية التي ترّدت فيها جميع شؤون حياته، واإلسالم وحده هو القادر 

على إنقاذ البش�رية من تلك المهالك، وستكتش�ف البش�رية ب�إذن الله تلك 

الحقيقة إن عاجال أو آجال، كما قال الله تعالى: نث ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی مث ]الرعد: 17[.

وكالمنا هذا هو في اإلس�الم النقي من شوائب الشرك والبدع الذي أخذ 

ب�ه النب�ي  وأصحابه والس�لف الصالح م�ن بعده، فأفلح�وا ونجحوا، 

وفتحوا البالد، وقادوا العباد إلى سبيل الرشاد، وشاطيء السالم«.

ديننا الحنيف وش�رع ربنا القويم كلما ظه�رت أنواع العلوم والصناعات 

ظه�ر من صح�ة الوحي ما يبهر عق�ول المنصفين وما يقوده�م إلى اإليمان 

بالل�ه واإلذعان لصدق الوحي كما ق�ال تعالى: نث وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ مئ مث ]فصلت: 53[.

وق�ال تعال�ى: نث چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 :)1( مث ]المائ�دة:3[، ق�ال العالم�ة عبدالرحم�ن الس�عدي  ڌ ڌڎ 

)1( تيسير اللطيف المنان ص332 - 333
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»فل�م يبق م�ن العلوم النافعة علم إال بّينه لهم، فإن القرآن تبيان لكل ش�يء، 

فعل�وم األص�ول وعل�وم الفروع واألح�كام، وعل�وم األخ�الق واآلداب، 

وعلوم الكون، وكل ما يحتاجه الخلق من ذلك اليوم إلى أن تقوم الس�اعة، 

ففي القرآن بيانه واإلرش�اد إليه، وهو الذي إليه المرجع في جميع الحقائق 

الش�رعية والعقلي�ة، ومحال وممتنع أن يأتي علم صحيح ال محس�وس وال 

معقول ينقض ش�يئا مما جاء ب�ه القرآن، فإنه نث گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  نث   ،]42 ]فصل�ت:  مث  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ مث ]النس�اء: 82[، نث ٺ ٺ ٺ ٿ 

مث  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  نث   ،]9 ]اإلس�راء:  مث  ڦ  ٿ  ٿ  ٿ 
]األحزاب: 4[«.

وهذا الذي قاله ابن سعدي  مقطوع به يجزم به المؤمنون ويعتقدونه 

إعتقادا يقينيا ألن القرآن كما نعته الله سبحانه: نث ٻ پپ پپ ڀ مث ]البقرة: 2[.

)1(: »وكذل�ك نفى ع�ن كتابه  ق�ال العالم�ة عبدالرحم�ن الس�عدي 

القرآن الريب والعّوج والشك ونحوها، وذلك يدل على أنه الحق في أخباره 

وأحكامه، فأخباره أصدق األخبار وأحكمها وأنفعها للعباد، وأحكامه كلها 

محكمة في كمال العدل والحسن واالستقامة على الصراط المستقيم«.

* * *
)1( تيسير اللطيف المنان ص343
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موجب الهالك توهمه العلمانيون �ضببا للنه�ضة

العلمانيون تنادوا بموجب هالك األمة ومادة ضعفها، فقالوا بتعدد اآلراء 

بدع�وى الحرية، والله يق�ول: نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پپ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ مث ]األنفال: 46[.

فالعلماني�ون ي�رون نهضة األمة ف�ي الذي أخبرنا الله ورس�وله  أنه 

ه�الك، ع�ن أبي هريرة  عن رس�ول الله  قال »ذرون�ي ما تركتكم، 

فإنم�ا أهل�ك م�ن كان قبلكم كث�رة، س�ؤالهم واختالفهم ف�ي أنبيائهم، فما 

نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم)1(.

فهذا الحديث واضح الداللة في أن الخالف موجب الهالك.

وق�د نهى الله عن تعدد اآلراء وتش�رذم األقوال واإلخت�الف، وبّين الله 

أن كثي�ر الناس ضالون إال من اعتصم بالوحي، قال تعالى: نث ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ مث 

)2(: »يقول تعالى لنبيه  ]األنعام: 116[، قال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

محم�د  مح�ذرا عن طاعة أكثر الن�اس نث ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

)1( رواه البخاري في صحيحه كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب االقتداء بسنن رسول الله  
)ص254 - رقم7288(

)2( تيسير الكريم الرحمن ص291
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ۋ ۅ ۅ ۉۉ مث، ف�إن أكثره�م ق�د انحرف�وا ف�ي أديانه�م وأعمالهم 

وعلومهم، فأديانهم فاس�دة، وأعمالهم تب�ع ألهوائهم، وعلومهم ليس فيها 

تحقي�ق، وال إيصال لس�واء الطريق، بل غايتهم أنهم يتبع�ون الظن الذي ال 

يغني من الحق شيئا، ويتخرصون في القول على الله ما ال يعلمون.

وم�ن كان به�ذه المثابة، فح�ري أن يحّذر الل�ه منه عب�اده ويصف لهم 

، فإن أمته أس�وة له في س�ائر  أحوال�ه، ألن هذا وإن كان خطابا للنبي 

األح�كام الت�ي ليس�ت من خصائص�ه، والل�ه تعالى أصدق قي�ال وأصدق 

بم�ن  وأعل�م   ،]117 ]األنع�ام:  مث  ىئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ونث  حديث�ا، 

يهت�دي ويه�دي، فيجب عليكم أيه�ا المؤمنون أن تتبع�وا نصائحه وأوامره 

ونواهيه، ألنه أعلم بمصالحكم، وأرحم بكم من أنفسكم.

ودّلت هذه اآلية على أنه ال يس�تدل عل�ى الحق بكثرة أهله، وال يدل قلة 

الس�الكين ألمر من األمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخالف ذلك، فإن 

أه�ل الحق هم األقلون عددا األعظمون عند الل�ه قدرا وأجرا، بل الواجب 

أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه«.

والنبي  حّذر من الفرقة، وبّين أنها كانت س�ببا في هالك من س�بق، 

فف�ي حديث عبدالله بن مس�عود  قال النب�ي  »ال تختلفوا، فإن من 
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كان قبلكم اختلفوا فهلكوا«)1(.

والنب�ي  أخبر أمته أنه لو وقع فيها اإلختالف فإن واجبها أن تعتصم 

: »كلها في النار إال واح�دة: ما أنا عليه  بم�ا علي�ه الصحابة حيث ق�ال 

وأصحابي«)2(.

)3(: »قوله  »إال واحدة«، قد أعطى بنصه أن الحق  قال الشاطبي 

واحد ال يختلف، إذ لو كان للحق فرق أيضا، لم يقل: »إال واحدة««.

)4(: »لو كان�ت هذه األه�واء كلها هوى  وق�ال مط�رف بن الش�خير 

واح�دا لق�ال القائل الحق فيه، فلما تش�عبت واختلفت ع�رف كل ذي عقل 

أن الحق ال يتفرق«.

لس�نة،  وا لق�رآن  ا ن�ور  وه�و  بالح�ق  نعتص�م  أن  فالواج�ب 

چ  چ  چ  نث  ل�ى:  تعا ق�ال  والض�الالت،  لباط�ل  ا ونح�ذر 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ 

)ص  والخصومة  األشخاص  في  يذكر  ما  باب  الخصومات  كتاب  البخاري  رواه   )1(
387رقم2410(

)2( رواه أحمد )4 / 102(، وأبو داود )رقم 4596(، والترمذي )رقم 2640(، وابن حبان )8 
القيم  وابن  تيمية  وابن  والبيهقي  والبغوي  حبان  وابن  والحاكم  الترمذي  وصححه   ،)258  /
والشاطبي والعراقي وابن حجر وابن كثير والذهبي والبوصيري، وغيرهم كثير كما ذكرته في 

دفع المراء عن حديث االفتراق
)3( االعتصام )249/2(

)4( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )169/1 - رقم 312(
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.]153 مث ]األنع�ام:  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

)1(: »إن اختالف الن�اس في الحق ال  وق�ال ابن الس�يد البطليوس�ي 

يوجب اختالف الحق في نفسه«.

وإن تعج�ب فعجب حال العلمانيين يناديه�م ربنا بمحاذرة الفرقة، وهم 

يجعلونها أساس�ا في دعوتهم وسياس�تهم، قال تعالى: نث ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڑ مث ]األنعام: 159[.

وبّي�ن الله صراح�ة أن تعدد اآلراء واإلختالف ش�ر، فق�ال تعالى: نث پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ڦ مث ]هود: 118 - 119[.

)2(: »خلق أهل رحمته لئال يختلفوا«، وقال  ق�ال عمر بن عبدالعزيز 

)3(: »الذين رحمهم الله لم يختلفوا«. اإلمام مالك 

)4(: »فأخبر أن أهل الرحمة ال يختلفون،  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وأهل الرحمة هم أتباع األنبياء قوال وفعال، وهم أهل القرآن والحديث من 

هذه األمة، فمن خالفهم في شيء، فاته من الرحمة بقدر ذلك«.

)1( اإلنصاف ص27
)2( أحكام القرآن ألبي بكر ابن العربي )1072/3(

)3( إحكام األحكام )66/5(
)4( مجموع الفتاوى )25/4(
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)1(: »الجماعة رحمة،  وقال النبي  في حديث النعمان بن بش�ير 

والفرقة عذاب«.

وقا ابن مسعود  »الخالف شر«)2(.

* * *

)1( رواه أحمد وحسنه األلباني في صحيح الجامع )رقم 3014(
)2( رواه أبو داود في سننه كتاب المناسك باب الصالة بمنى )رقم 1960(، بإسناد صحيح، وأصل 

هذا الحديث مخرج في الصحيحين
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عمارة الأر�س بالطرق الم�ضروعة 

إمت�ن الل�ه عل�ى عب�اده بمناف�ع المعمورة فق�ال س�بحانه: نث ەئ ەئ 

مث البق�رة: 29، ق�ال العالم�ة عبدالرحمن  جئ  ۇئ ۆئ ۆئ  ۇئ  وئ وئ 

)1(: »في هذه اآلية الكريمة دليل على أن األصل في األشياء  الس�عدي 

اإلباحة والطهارة، ألنها سيقت في معرض االمتنان، يخرج بذلك الخبائث 

ف�إن تحريمه�ا أيض�ا يؤخذ م�ن فحوى اآلي�ة، وبي�ان المقصود منه�ا، وأنه 

خلقها لنفعنا، فما فيه ضرر، فهو خارج من ذلك، ومن تمام نعمته منعنا من 

الخبائث تنزيها لنا«.

وه�ذا مم�ا إتفقت عليه الش�رائع، وقال تعالى: في ش�أن أه�ل الكتاب 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  نث 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڈ ڈ ژ ڻ مث ]األعراف: 157[.

وي�دل لذل�ك عم�وم قول�ه تعال�ى: نث ې ې ې ىى وئ مث 

]البقرة: 189[، وقول النبي  : »ال ضرر وال ضرار«)2(.

)1( تيسير الكريم الرحمن ص37
)2( رواه أحمد )313/1(، وابن ماجة كتاب األحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره )ص 

335 - رقم 3340(، والبيهقي )6 / 70( وحسنه ابن الصالح والنووي وابن رجب الحنبلي

عمارة الأر�س بالطرق الم�ضروعة 



بطالن العلمانية ونق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان
194

ق�ال حرمل�ة: كان الش�افعي  يتلهف عل�ى ما ضيع المس�لمون من 

الطب، ويقول: ضّيعوا ثلث العلم، ووكلوه إلى اليهود والنصارى)1(.

وهذا التضييع من المس�لمين تهاون وتفريط، وإال فإن ش�رعنا القويم قد 

حّث على طلب علم الطب، كما في حديث أبي هريرة  قال: قال رسول 

الله  »ما أنزل الله من داء إال أنزل له شفاء«)2(، وفي صحيح مسلم من 

حديث جابر  عن النبي  »لكل داء دواء«)3(، قال ابن القيم  في 

فوائد الحديث)4(: »فيه حث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه«.

وواجب الخلق عموما والمؤمنين خصوصا إذا أنعم الله عليم بعلم ديني 

أو دنيوي نافع أن يش�كروا الله على نعم�ة العلم والهداية إليه، وأن يحذروا 

من اس�تعمالها في مساخط الله، وأن يستعملوها فيما يرضي الله، وهذا من 

ش�كر النعمة أيضا ومن أس�باب أن يمن الله ويتفضل على عباده بمزيد من 

العل�م، ولهذا إذا تأمل�ت آيات القرآن تجد فيها األمر بالش�كر بعد ذكر نعم 

الل�ه، كما ق�ال تعال�ى: نث ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ مث ]البقرة: 151 - 152[، قال العالمة 

)1( مناقب الشافعي للبيهقي )116/2(، مناقب اإلمام الشافعي البن كثير ص238
)2( رواه البخاري كتاب الطب باب ما أنزل الله داًء إال أنزل له شفاًء )ص 1005 - رقم 5678( 

)3( رواه مسلم كتاب السالم باب لكل داء دواء )ص 977 - رقم 5741(
)4( زاد المعاد ص673
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)1(: »وفي اإلتيان باألمر بالشكربعد النعم الدينية  عبدالرحمن السعدي 

م�ن العل�م وتزكية األخالق والتوفيق لألعمال بي�ان أنها أكبر النعم، بل هي 

النع�م الحقيقي�ة التي ت�دوم إذا زال غيره�ا، وإنه ينبغي لمن وفق�وا لعلم أو 

عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم اإلعجاب 

فيشتغلوا بالشكر«.

وإنظر هذا في سيرة نبي الله داود  كيف أالن الله له الحديد يستعمله 

فيم�ا ينفع البش�رية دون المضارة به�م وأوجب الله عليه ش�كر هذه النعمة 

خصوصا وسائر نعمه عموما.

ق�ال تعالى: نث ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک 

مث  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

]سبأ: 10 - 11[.

قول�ه تعالى نث ک ک ک مث، قال الحس�ن البص�ري وقتادة واألعمش 

وغيرهم: كان ال يحتاج أن يدخله نارا وال يضربه بمطرقة، بل كان يفتله بيده 

مث�ل الخيوط، ولهذا ق�ال تعالى: نث گ گ گ مث، وه�ي الدروع، قال 

قتادة: وهو أول من عملها من الخلق، وإنما كانت قبل ذلك صفائح)2(.

)1( تيسير الكريم الرحمن ص71
)2( تفسير القرآن العظيم ص1116

عمارة الأر�س بالطرق الم�ضروعة 
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)1(: »أي في  وقول�ه تعالى نث ڱ ڱڱ مث، قال الحافظ اب�ن كثير 

الذي أعطاكم الله تعالى من النعم نث ڱ ں ں ڻ مث، أي: مراقب لكم 

بصير بأعمالكم وأقوالكم، ال يخفى علي من ذلك شيء«.

، عمل مش�روع للنهض�ة بمصالح أهل  هك�ذا كانت صناع�ة النبيين 

األرض دون مضارة باألرض والبشر والحرث والنسل كما فعل األمريكان 

في القنبلة النووية التي ألقوها على اليابان فأبادت ديارهم، ومازالت أجيال 

البشر والشجر والحجر متضرر من وحشيتهم.

)2(: »قال  ق�ال إم�ام الحرم المك�ي العالم�ة عبدالظاهر أبو الس�مح 

الله تعال�ى: نث ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ مث ]الذاري�ات: 56[، أيها 

اإلنس�ان العاقل، بربك أخبرني بعد أن تفكر وتنظر، ولو قليال، في ملكوت 

الس�موات واألرض، أنا ش�دك الله الذي خلق الس�موات واألرض والذي 

تؤم�ن بوج�وده، ال أخاطب غي�رك ممن يجحده جل وع�ال، أليس قد خلق 

الش�مس والقم�ر، وس�خر م�ا ف�ي الس�موات وما ف�ي األرض جميع�ا منه 

لخدمتك ومنفعتك؟

فالش�مس تضيء لك بالنهار فتبصر السبل، وتمّيز بين األشياء، وهي في 

الوقت نفسه تنضج لك الفواكه وتصلح لك سائر النبات، وتدفع عنا جيوش 
)1( تفسير القرآن العظيم ص1116

)2( مقاالت كبار العلماء في الصحف السعودية القديمة )145/142/1(
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البرد والرطوبة التي لو تركت لهجمت علينا وتركتنا حصيدا خامدين.

وانظ�ر إلى القم�ر ومنافعه وتأثيره أيض�ا والكواكب، وإل�ي ذلك النظام 

البديع، ثم تأمل قول�ه تعالى: نث ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ڤ مث 

]النحل: 8[.

ف�إذا كان كل ش�يء ف�ي الس�موات واألرض مس�خر ل�ك أيها اإلنس�ان 

ومخل�وق لخدمت�ك ومنافع�ك، فلماذا إذن أن�ت مخلوق؟ وم�ا منفعتك؟ 

أترى مخلوقا أفضل منك، وقد أخبر الله أنك مس�خر له ومخلوق لطاعته؟ 

كال، بل أنت أيها اإلنس�ان سيد المخلوقات، أنت الذي شّرفك الله بعبادته 

والقرب منه، فجعل كل شيء يخدمك، وجعل كل شيء مطيعا لك، وطلب 

منك أن تطيعه، وأعطاك اختيارا وقدرة وإرادة وعقال تمّيز به، كي تكون حرا 

فيما تأتي وما تذر، وخصك بخطابه ومناجاته.

أفليس من الخس�ة والدناءة أن تذهب بعد ذلك التكريم والتشريف تعبد 

غيره، وتطيع سواه، وتخضع لقانون بشر مثلك، تقدسه وتحكم به على غيرك؟

بأي حق اس�تحق هذا المخلوق خضوعك ل�ه، والنزول على حكمه من 

دون الذي خلقك وسواك، وجعل لك من لدنه قانونا ال يأتيه الباطل من بين 

يديه وال من خلفه؟

عمارة الأر�س بالطرق الم�ضروعة 
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إن هذا المخلوق جاهل بمصالح نفس�ه فض�ال عن مصالح غيره من بني 

جنسه، فضال عن مصالح العالم كله على اختالف طباعه وأجناسه ولهجاته 

وعاداته، أهذا أحق بك أم الله العليم الحكيم الذي خلق كل شيء، وعّلم كل 

شيء، الذي قّدر فهدى، الذي ال تخفى عليه خافية، والذي سواك وخلقك 

في أحسن تقويم، ومكنك من كل شيء، وجعلك خليفة في أرضه؟ 

حق�ا إنك أيها اإلنس�ان ظالم لنفس�ك جاهل بمصالحها، أيها اإلنس�ان، 

فكر في نفس�ك فأنت أحق من فكر، أأن�ت مؤمن بالله واليوم اآلخر أم أنت 

في ريب؟

وأخبرن�ي من ذلك، فإن كنت مؤمنا فما لك ال تعمل لآلخرة، ومالك ال 

تطيع من آمنت به؟

وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم إن كنت ال تدري فتلك مصيبة  

وإن كن�ت غير مؤم�ن بالله تعالى وال مصّدق بوج�وده عّرفناك به وأقمنا 

لك األدلة من نفسك على وجوده.

انظر بعين عقلك، هل ترى في هذه الدنيا فعال بغير فاعل؟ وانظر وتفكر 

ث�م أخب�ر واس�أل المنكرين، أخلق�وا من غير ش�يء، أم ه�م الخالقون؟ أم 

خلقوا الس�موات واألرض؟ فإن لم يجيبوا وأص�روا على اإلنكار، أجابت 
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عنهم المخلوقات: ما خلقنا إال الله.

وإن م�ن أدل األدل�ة أن ت�رى ذا ذكاء، وعل�وم دنيوي�ة، ومع�ارف كونية، 

ومنطق فصيح، وشكل مليح، ينكر وجود ربه ويخاصم فيه وجدانه المعّرف 

به ويخاصم المؤمنين.

فهذا دليل على أن الله موجود، وأنه حليم وعدل وحكيم.

أم�ا دليل وجوده فقد حدثناك به، وهو أن هذا المنكر بين أحد أمرين، ال 

ثال�ث لهما: فإما أن يك�ون مخلوقا من غير خال�ق وحادثا من غير محدث، 

وهذا محال.

وإما أن يكون هو الذي خلق نفس�ه، وهذا أبعد في اإلحالة. وال سبيل له 

إال أن يق�ول: إنن�ي مخل�وق، والمخلوق مفعول، فالبد له م�ن خالق، إذ ال 

يوجد مفعول بال فاعل.

وإذا ثب�ت أن للمخل�وق خالق�ا انتقلنا إل�ى تعّرف صفاته، فت�رى القدرة 

والعل�م، والحكمة والحل�م، والرحمة والعدل في لوح ه�ذه المخلوقات، 

كلما أنعمت النظر فيها وتركت المجاحدة.

فمن العدل أن الله تعالى يعذب األمم العاصية، ويمتع المطيعة على قدر 

طاعتها وسيرها في سبيل النظام الكوني المسمى: سنة الله في القرآن.

عمارة الأر�س بالطرق الم�ضروعة 
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وهذا الخس�ف والمس�خ والحروب التي تراها أو تس�مع بها لم تكن إال 

لخ�روج الناس عن الصراط الس�وي واألوام�ر اإللهية الكونية والش�رعية، 

وإذا رأي�ت أم�ة عاصية في نعمة فاعلم أنها تعيش في س�عة الحلم إلى أجل 

مس�مى، فإذا ج�اء أجلهم فال يس�تأخرون س�اعة وال يس�تقدمون، كما قال 

تعال�ى: لرس�وله  نث ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ 

نث ٺ ٿ ٿ ٿ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ مث ]العنكب�وت: 53[، 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ مث ]الحج: 48[.

وانظ�ر قدرة الله في تلك البحار الزاخرة، والجبال الش�اهقة، والش�مس 

الباه�رة، والقمر الزاهر، والنج�وم الطوالع، التي يهتدى بها في ظلمات البر 

والبحر.

ث�م انظر تلك الق�درة القاهرة عند احتضار ملك م�ن ملوك الدنيا، حيث 

يس�لم نفس�ه من بين جنبيه وحوله نطس األطباء، واأله�ل واألصدقاء، بين 

الع�دد والُعدد، والقوى المختلفة من أس�اطيل في البح�ر ماخرة وطيارات 

في الهواء سابحة ومدافع وقنابل ودبابات وغواصات وقواد وضباط وخيل 

وركاب، وكل ذل�ك لم يغن عنه ش�يئا، ولم يدفع عن�ه تلفا قال تعالى: 

نث ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ مث ]الواقعة: 83 - 87[.
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وأم�ا الرحم�ة فانظره�ا في األمه�ات حيث ت�رى الواح�دة منهن ترضع 

أبناءها وتحنو عليهم وتدافع دونهم، وليس هذا في بني آدم فحسب، بل في 

كل نوع من أنواع الحيوانات، وتجد مثله إذا دققت النظر في النباتات.

وهك�ذا إذا أنعمت النظر في كتاب الكون وقّلبت أية صحيفة منه ظهرت 

لك صفات الباري جل وعال بآثارها واضحة ناطقة بأن الله واحد.

 وفي كل شيء له آية *** تدل على أنه واحد

وأن الحم�د ف�ي الس�موات واألرض، وأن ال ش�ريك له ف�ي ملكه وهو 

المستحق للعبادة والحب كله، وأن العبودية ال تليق إال له جل شأنه«.

وم�ع ما س�بق بيانه من ض�رورة عم�ارة األرض بالوس�ائل المباحة على 

الوجه الذي ينفع الخلق فالبد من إس�تحضار مقصود تس�خير الله لنا منافع 

الدني�ا وهو التأله له وعبادته وحده ال ش�ريك له، قال تعالى: نث ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ مث ]الكهف: 7[.

)1(: »إذا تأملت القرآن تجد أنه  قال ش�يخنا العالمة محمد العثيمين 

غالبا يقدم الش�رع عل�ى الخلق، قال تعال�ى: نث ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ مث ]الرحم�ن: 1 - 3[، وتأم�ل اآليات ف�ي هذا المعنى تجد 

أن الل�ه يبدأ بالش�رائع قبل ذك�ر الخلق وما يتعلق ب�ه، ألن المخلوقات إنما 

)1( تفسير سورة الكهف ص17
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ُس�خرت للقي�ام بطاعة الله عز وجل، قال الله تب�ارك وتعالى: نث ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ مث ]الذاري�ات: 56[، إًذا المهم القيام بطاعة الله عز 

وج�ل، وتأمل هذه النكتة حتى يتبين ل�ك أن أصل الدنيا وإيجاد الدنيا، إنما 

هو للقيام بشريعة الله عز وجل«.

)1(: »إنما جعل الل�ه التفكر  وق�ال العالم�ة عبدالرحم�ن الس�عدي 

والنظر والتدّبر مقصودا لغيره، مقصودا لتحصيل أمرين عظيمين:

أحدهم�ا: ثم�رة ذلك التفك�ر والتعقل، وهو حصول العل�وم والمعارف 

الدالة عل�ى المطالب العالية، ومعرفة قدرة الله، وتوحيده، وس�عة رحمته، 

وكم�ال علمه، وش�مول حكمته، والدال�ة على ما فيها من أصن�اف المنافع 

التي ال تزال تستخرج شيئا فشيئا.

واألم�ر الثان�ي: ثمرة هذه العل�وم من عبودي�ة الله وإخ�الص الدين له، 

ومن تحصيل منافعها التي تفيد العباد، وتصلح أحوالهم وتتم بها أحوالهم، 

ويستجلبون بها المصالح ويدفعون المضار«.

* * *

)1( مقاالت كبار العلماء في الصحف السعودية القديمة )280/1(
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وح�ضية الح�ضارة الغربية

اإلس�الم دي�ن عظيم، تش�ريعاته من عند الل�ه العزيز الحكي�م، والله عز 

وجل رحيم ولطيف بعباده فإنه أمر بكل ما فيه س�عادة البشرية، وحفظ لكل 

كائن في هذه الخليقة حقه، وأمر عباده بما يوجب الحضارة والنهضة والبناء 

واإلنتاج وعمارة األرض، لذلك قال النبي  »إذا قامت الساعة وفي يد 

أحدكم فسيلة فليغرسها«)1(.

ونه�ى الله عز وجل القوي عن العدوان على الضعيف مهما كان الفارق 

واضح�ا وكبي�را بي�ن الطرفي�ن، ونهى ربن�ا عن الع�دوان على م�ن في هذه 

األرض ول�و كان حقيرا كالنملة، فإن نبيا من األنبياء قرصته نملة فأمر ببيتها 

فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: أفال نملة)2(.

فأي حضارة تنس�لخ عن تشريع اإلس�الم فإنها تكون وحشية ال يزجرها 

عن عدوانها على الخليقة شيء.

)3(: »والمؤسف والعياذ بالله  قال العالمة محمد األمين الش�نقيطي 

أن كفرة اإلفرنج في هذا الزمن قادة وس�ادة في الضالل، يدعون الناس إلى 

المفرد )1 / 242 - رقم 1479(، وصححه  )1( رواه أحمد )3 / 184( والبخاري في األدب 
العالمة األلباني 

)2( رواه البخاري كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه )ص 551 - 
رقم 3319( من حديث أبي هريرة 
)3( العذب النمير )1133-1131/3(
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الكف�ر واإللحاد في آيات الل�ه، والطعن في الدين بأنه تقاليد قديمة ال فائدة 

فيها وال تس�اير ركب الحضارة، وال يمكن أن تنظم عالقات العالم بحسب 

تطورات الدنيا الراهنة.

وكثير من الخفافيش الذين ليس عندهم نور العقل يتبعونهم والعياذ بالله، 

ويقلدونهم في كل ش�يء، فيوم القيامة إذا ماتوا تبرأ أولئك الرؤس�اء الكفرة 

المتبوعون من أولئك األتباع الضعفاء المساكين العمي الذين يقلدونهم في 

كل ما يجرهم إلى النار، فعلى المسلمين أن يعلموا أن ما يسميه اإلفرنج اليوم 

بالحض�ارة الغربية والتقدم هو حقيقته الدعاء إلى الكفر بالله، واإللحاد في 

آياته، والطعن في كتابه وفي رسوله  فهم قادة النار، وسادة أهل جهنم 

الذين يّتبعهم كثير من الرعاع الذين ال عقول لهم، ولم تتنور بصائرهم بنور 

الوحي، فه�م أتباع ألولئك في طريق جهنم، وعن قريب يقف الجميع أمام 

الل�ه، وهؤالء متبوعون س�ادة ف�ي الكفر، وهؤالء أتباع مس�اكين مغرورون 

خدعه�م أولئك حت�ى جروهم إلى الكف�ر بالله، والطعن في رس�له وكتبه، 

واإللحاد في آياته، وزينوا لهم أن الدين مسخرة ال فائدة فيه.

وبعضهم يقول لهم: إنه أفيون الش�عوب، فليحذر المس�لم أن يكون من 

أتباع الكفرة إلى نار جهنم.
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واعلم�وا أن ه�ذا الذي يطلق�ون عليه اس�م الحضارة والتقدم أنه ش�عار 

يحم�ل في داخل�ه حقيقة الكفر واإللحاد بالله، والتمرد على نظام الس�ماء، 

، واالزدراء باإليمان، واالستخفاف  والطعن في الدين، وفي الرس�ول 

بأوامر الله ونواهيه، فهذا الشباب المنتشر في أقطار الدنيا الذي يقلد أولئك 

في كل ما يقولون ويفعلون ويعتقدون، مع أنهم يتس�مون باس�م المسلمين، 

هم أتباع، وأولئك متبوعون، ويوم القيامة قد علتم مصير المتبوعين الداعين 

إلى النار، ومصير األتباع الذين يتبعونهم، فعلى المسلم في دار الدنيا قبل أن 

تضيع عليه الفرصة أن ال يغتر باس�م الحضارة واس�م التمدن واسم التقدم، 

وأن ينظ�ر ف�ي الوحي الس�ماوي، وما ه�ي أوامر رب العالمي�ن الذي خلق 

الس�موات واألرض، وما هي نواهيه، فيخضع ألوامر ربه، ويمتثل أمر الله، 

ويجتنب نهيه، ويقتدي بالرس�ول الكري�م  لئال يكون تبعا لكفرة فجرة 

يتبرؤون منه يوم القيامة ويندم، ويصير الجميع إلى النار.

ودين اإلس�الم الذي نتكلم باس�مه - الذي هو تش�ريع رب العالمين جل 

وعال - ال يمكن أن يكون صخرة تعثر في طريق التقدم، بل هو دين كل تقدم 

في كل ميادين الحياة، فدين اإلسالم يدعو إلى التقدم والقوة في جميع ميادين 

الحياة، فما يخيله الكفرة اإلفرنج من أنه دين ركود وجمود ودعة وخالد إلى 

األرض، وأن المتمس�ك ب�ه ال يمكن أن ينهض، وال يس�اير ركب الحضارة، 

كلها فلسفات شيطانية ال أساس لها، تروج على ضعاف العقول.
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أم�ا دين اإلس�الم فهو ف�ي حقيقة ذات�ه دين التق�دم في جمي�ع الميادين 

الحيوية، فيدعو إلى كل تقدم في جميع الميادين الحيوية، إال أنه يعلم الناس 

أن هذه الدنيا ليست فوضى، وأن عليها ربا حكما عدال هو خالق كل شيء، 

ومدبر كل شيء، ومنه كل شيء، وإليه مصير كل شيء، هو الذي خلق هذه 

األرض والبحار، ونصب هذه الجبال ورفع الس�موات، وخلق هذا الخلق، 

وشق أعينهم، وصبغ بعضها بصبغ أسود، وبعضها بصبغ أبيض، وفعل بهم 

ما هو معروف،هذا الرب هو الذي له الس�لطان األكبر، والكلمة العليا، فال 

يص�در إال عن أمره، فهو - جل وع�ال - أنزل كتابا مبينا محفوظا من كالمه 

، بّين فيها معال�م الحياة،  - ج�ل وعال - وس�نة نبوي�ة على نبي كري�م 

وأقام فيها أسس الدنيا التي إذا مشت عليها قامت بالعدالة التي ال نظير لها، 

واألم�ن والطمأنين�ة والرفاهي�ة، وانتظمت عالقاتها عل�ى أكمل وجه، ومع 

إرضاء خالق الس�موات واألرض، والعمل لدار الكرامة والخلود في الجنة 

في الدار األخرى«.

وق�ال العالم�ة محمد الش�نقيطي  مبينا خ�واء الحض�ارة األوروبية 

واألمريكي�ة م�ن ال�روح الحقيقة للحي�اة وهي ن�ور الوح�ي)1(: »ال تقطعوا 

صلتك�م بم�ن خلقكم لتأكي�د حظ أجس�ادكم وحظ أرواحك�م، ومن أخل 

بأحد الطرفين ظهر فيه ما ظهر.

)1( العذب النمير )883-882/2(
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اآلن الكف�رة كالكتل�ة الش�رقية والغربي�ة نجحوا في خدمة اإلنس�ان من 

حيث كونه حيوانا جس�ديا، وأنتجوا من القوة المادي�ة والتنظيمية ما كان ال 

يدخ�ل في حس�بان أح�د حتى في الن�وم، ولكنهم أفلس�وا كل اإلفالس في 

الناحية الروحية، ألن أرواحهم خبيثة كأرواح البهائم والسباع، ليست مرباة 

على ضوء نور س�ماوي، وال تعليم إلهي، فصارت هذه القوة الطاغية كأنها 

في يد سفيه جاهل ال يدري ماذا يفعل بها، ولذا تجد العالم كله في قلق من 

أن تنفج�ر هذه القوة وتفني كثي�را من الدنيا، وتراهم يعق�دون المؤتمر بعد 

المؤتمر، والمجلس بعد المجلس ليتخلصوا من تلك القوة التي بذلوا فيها 

النفس والنفيس.

وأنا أؤكد لكم تماما أنه لو كان أحد الطرفين يعلم أنه لو بادر فدّمر ما عنده 

م�ن القوة الفتاكة لفعل الثاني كما فعل، أنهم يبادرون ليتخلصوا من ش�رها 

وحوقه�ا والقل�ق بها، ولكن الكل يخاف إن بدأ بإت�الف ما عنده أن يحتفظ 

الثاني بالقوة التي عنده ليهلكه بها، في الوقت الذي ليس عنده قوة تدافعها، 

كل ه�ذا إنما جاءهم من أنهم أهملوا ناحية الروح، واعتنوا بناحية الجس�د.

واالهتم�ام بناحي�ة الجس�د ال ينف�ع وال يصل�ح إال إذا كان مزدوج�ا مع 

االهتم�ام بال�روح، فلو كان�ت األيادي التي صنع�ت هذه الق�وة مرباة تربية 

س�ماوية عل�ى ضوء نور إلهي لكانت في غاية العدال�ة، وكان الناس في أمر 
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ت�ام أنهم ال يبطش�ون بها إال في أمر يرضي الل�ه، ويكون في مصلحة العالم 

البش�ري، ول�ذا فهم كأني�اب األس�د وأظفاره، أنياب األس�د وأظف�اره قوة 

حيواني�ة بهيمية طبيعتها االفت�راس واالبتزاز والهدم، ف�ال مصلحة بها لبني 

الدني�ا، ألن ال�ذي يديرها يوجهها توحيه�ا ال فائدة فيه، كذلك المس�لمون 

عندهم تراث عظيم روحي، ضّيعوا هذا التراث«.

ومن تأمل ش�رور الحضارة الغربية المتطايرة على أرجاء المعمورة علم 

ما في هذه الحضارة من األضرار المفس�دة ألديان الناس وأمنهم وتماسك 

)1(: »ليس بغريب ارتقاء  مجتمعاتهم، قال العالمة عبدالرحمن السعدي 

األم�م األخ�رى - الكافرة -، في ه�ذه األوقات في الصناعات المدهش�ة، 

واالختراع�ات الخارق�ة المعجزة، والقوة الضخمة، أنهم ل�م يزداوا بها إال 

شقاء، حتى صارت حضارتهم التي يعجبون بها ويخضع لها غيرهم مهددًة 

كل وقت بالتدمير العام.

وجميع ساساتهم وعلمائهم في حيرة عظيمة من تالفي هذا الخطر، ولن 

، الجامع  يتالف�ى إال بإتباع ماجاء به القرآن واالسترش�اد بهدي محمد 

بين العلم والعمل والعدل، والرحمة، والحكمة، ومصلحة الروح والجسد، 

وإصالح الدي�ن والدنيا واآلخرة، فالعلوم المادي�ة والقوة المادية المحضة 

)1( فتح الرحيم الملك العالم في علم العقائد والتوحيد ص95-94



209

ضرره�ا أكث�ر من نفعها، وش�رها أكثر من خيرها، حيث ل�م تبن على الدين 

الح�ق، وانظر بعينك ترى العجائب، فهذا االرتقاء المادي الذي لم يش�اهد 

ل�ه نظير إذ خال من روح الدين هو الحبوط والهبوط الحقيقي، والدنيا اآلن 

كلها في خطر مزعج ال يعلم مدى ضرره وفظائعه إال الله تعالى«.

* * *
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عودة اإلى الأ�ضالة بعد تجربة ال�ضاللة

األم�ة جّربت المناهج المنحرفة الخارجة عن ش�رع الله وهداه، وكانت 

من أس�باب تقهق�ر األمة اإلس�المية وتس�لط عدوه�ا عليها، كاالش�تراكية 

والقومي�ة الناصري�ة، والعلمانية، وال نعرف ألمتنا عزة ف�ي تاريخها كله إال 

لما قامت باإلسالم.

)1(: »وقد حصل  قال العالمة عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ 

باتب�اع محم�د  لمن آمن به من الع�رب األميين، وغيره�م من أجناس 

اآلدميي�ن من المل�ك وميراث األرض فوق ما حصل لبني إس�رائيل، فإنهم 

ملك�وا الدنيا من أقصى المغرب إلى أقصى المش�رق، وُحملت إليهم كنوز 

كس�رى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، وص�ارت بالدهم وبالد المغرب 

والمش�رق والية لهم ورعية تنفذ فيهم أحكامه�م، ويجبى إليهم خراجهم، 

وقد مكثوا على ذلك ظاهرين قاهرين لمن سواهم من األمم حتى وقع فيهم 

م�ا وق�ع في بني إس�رائيل من الخروج ع�ن اتباع األنبياء، وترك سياس�تهم، 

واالنهماك في أهوائهم وش�هواتهم، فجاء الخلل وُس�لط، العدو، وتش�تت 

الناس وتفرقت الكلمة«.

)2(: »جربت األمم اإلسالمية  وقال العالمة محمد البشير اإلبراهيمي 

- بع�د الص�در الفاض�ل - أنواعا من القي�ادة، فما أوقعته�ا إال في المهالك 

)1( مقاالت كبار العلماء في الصحف السعودية القديمة )34/1(
)2( اآلثار )310-308/2(
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والبالي�ا، وم�ا كان�ت عواقبها إال عقوبات، وقد أفلس�ت جمي�ع التجارب، 

واستشرف المسلمون إلى هداة وحداة من علماء الدين يستردون ما أضاعوه 

من سلطان، حتى يردوا هذا السواد المنتشر المتخبط في داجية من الضالل 

ف�ي الدين والدنيا، إلى الحظيرة الجامعة والقلعة المنيعة، واالس�ترداد لهذا 

الح�ق الضائع األقرب مناال إذا اجتمعتم مثل اجتماعكم اليوم، وفكرتم في 

المسألة حق التفكير، وإن في زمنكم وأحداثه وفي أمتكم وتجاربها ألعوانا 

لكم على تقريب الغاية وصدق اآلية.

إن ف�ي العال�م الديني الموفق ش�مائل من الدين ونفح�ات من روح الله 

وآثارا من قوته، وفي اإلس�الم القوة والرحمة، والعدل والحكمة، والصدق 

والنصيح�ة، والعفة واألمان�ة، واإليثار والتضحية، وه�ذه - لعمركم - هي 

جوام�ع المؤه�الت للقي�ادة حتى في ه�ذا الزم�ن الطافر، وفي ه�ذا العالم 

الكاف�ر، وقد أصبحت األمم التي جافت الدين وصدت عن تلمس ش�عاعه 

تهتدي به في ظلمات الحياة، وأس�بابه لتعتصم به من هذه الس�يول الجارفة 

من اآلراء واألحداث، فكيف بأمة لم تنقطع بينها وبين دينها األسباب«.

ثم قال »إن للثقافة اإلس�المية ماضيا مش�رقا وحاض�را مظلما، فهل لكم 

ي�ا أنصار الثقافة أن ال تقصروا جهودكم وأبحاثكم على ماضيها، وهل لكم 

أن تعط�وا مس�تقبلها الح�ظ األوفر من عنايتك�م، فتخطوا لمس�تقبل الثقافة 

اإلسالمية معالم جديدة يهتدي بها الجيل الجديد.

عودة اإلى الأ�ضالة بعد تجربة ال�ضاللة
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إن هذا الجيل الجديد من أبنائنا وقف في مفترق طرق ال يدري أيها يسلك 

وقد فتح عينيه على زخارف تستهوى من الثقافة الغربية، وقد أصبحت هذه 

الثقاف�ة أق�رب إلى عقله وذوق�ه لما مهّد أهله�ا ودعاتها من المس�الك إلى 

النفوس، ولما تنطوي عليه من المغريات والمعاني الحيوانية، ولما فيها من 

موجبات التحلل واالنطالق، وما تزخر به من الش�هوات وحظوظ الجسد، 

ولم�ا يش�هد ألهلها من ش�هود العل�م، وهو يفت�ح عينيه كل ي�وم منها على 

جديد.

أم�ا الثقاف�ة اإلس�المية التي هي أح�ق به وهو أح�ق بها فق�د أصابها من 

الجم�ود والرك�ود م�ا جعله�ا بعيده من عقل�ه، غريبة ع�ن ذوق�ه، نافرة من 

إحساس�ه، وم�ا ذلك كله إال من س�وء ماصنع األب، وم�ا صنعت األم، وما 

أث�ر الكتاب، وما طب�ع المعلم، وما اقترف المجتمع، حتى أصبح الناش�يء 

يحتقر أبويه، ويس�تحي من جنس�ه، ويسخر من دينه، وما بينه وبين أن يتنكر 

له�ؤالء جميع�ا إال أن يطلع على ش�يء من آداب الغرب، أو يلم بش�يء من 

لغات الغرب ومجتمعات الغرب.

إن المظهر البارز للثقافة اإلس�المية، هو كتبنا وعلومنا ومناهج الدراس�ة 

عندنا وأساليب البحث وطرائق التربية، ومن الكذب على الله وعلى الحق 

أن نزع�م أن الكت�ب التي ندرس�ها، والمناه�ج التي نس�لكها تحقق المعنى 

العالي للثقافة اإلسالمية وإن الثقافة إذا تحقق معناها العرفي الواسع مسايرا 
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لمأ خذها اللغوي الضي�ق، تالبس النفوس، وتتغلغل إلى المكامن، وتدب 

إلى الس�رائر، فتبحث من الفرد أس�باب النقص وم�ن الجماعة آثار الركود، 

وتفيض على الجميع روح الحياة يصبحون بها صالحين للحياة.

وإن أكب�ر امتحان تمتح�ن به الثقافة اإلس�المية في أدواره�ا األخيرة أن 

نقتط�ع ف�ي تاريخ اإلس�الم صحائفه األخيرة، وهي خمس�ة ق�رون ونصف 

قرن، وننظر ماذا تحدر إلينا من أهلها من اآلثار واألعمال، وقد نجد عشرات 

األل�وف من المؤلفات، أقلها الس�مين، وأكثرها الغث، فتك�ون النتيجة أننا 

أضعنا خمسة قرون ونصف قرن في األقوال من غير أن نعمل شيئا.

هذه اآلث�ار القولية ظاهرة في الش�روح والحواش�ي والتعاليق المملوءة 

بالج�دل اللفظ�ي العقيم، فأين اآلثار العلمية في ه�ذا االنحطاط المريع في 

األخ�الق، وهذا الزيغ الملحد في العقائد، وه�ذا الوهن في العزائم، وهذا 

االستسالم الذي أفضى بنا إلى االستعباد.

أيها اإلخوان: أعندكم بالله وبش�رف الثقافة)1( وبروح الجد من عصركم 

أن تهتموا بالماضي دون الحاضر، أو بالحاضر دون المستقبل.

صل�وا مس�تقبل الثقاف�ة اإلس�المية بماضيها البعي�د، واقطع�وا من هذه 

السلس�لة الطويل�ة عدة حلقات هي هذه الق�رون الخمس، فال تمروا بها إال 

للعظة واالعتبار، إذ ليس فيها ما يشرف وال ما يحسن سمعة المسلمين.

)1( االستعاذة ال تكون بمخلوق

عودة اإلى الأ�ضالة بعد تجربة ال�ضاللة
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س�تفترقون غدا،وس�يقول الناس عنكم م�ا يقولون، فاح�ذروا أن يقولوا 

عنك�م بع�د اآلن ما كانوا يقول�ون: إنهم قوالون، وإنه�م مازالوا حيث كانوا 

وكان أسالفهم األقربون، يقولون كثيرا وال يعملون شيئا، وإن عالم بال عمل 

لم يعرف لعلماء الدين منهم فضيلة إال التلقيب ب�»صاحب الفضيلة««.

وم�ا رزئت األمة اإلس�المية في عقيدتها وحضارته�ا وأخالقها إال على 

حي�ن غفل�ة م�ن أهله�ا، ودروس العلم، وفش�و الجهل، واالغت�رار بتجربة 

كل جدي�د دون عرض�ه عل�ى الش�ريعة ووزن�ه بميزانها، فانظ�ر كيف ركب 

المس�لمون موجة الشيوعية وس�هلوا قبولها لدى العامة والدهماء بتسميتها 

باإلشتراكية والبعثية، واغتر بها الجهال ظنا منهم أنها ستنصف الفقراء.

وإن شئت أن تعرف حقيقة فساد الشيوعية اإلشتراكية اإللحادية فانظر إلى 

أثرها في العالم اإلسالمي، فقد تمكنت البعثية من أعظم ديار المسلمين دينًا 

وقوة وحضارة واقتصادا، فأحلت بها الخراب والدمار، فقد تسلط البعثيون 

الكفرة على معقل اإلس�الم، ودور خالفته، تمكنوا لبضعة عقود من الش�ام 

وبغ�داد، فأفس�دوا العقي�دة، وصار التمس�ك باإلس�الم والتدين ب�ه عقوبة 

يعاقب عليها قانون البعث اإللحادي، قّوضوا مكامن القوة في الش�ام، وفي 

بالد الرافدين، وأورثوا أهلها الذل والفقر والقهر.

والعامة الدهماء أتباع كل ناعق لما قام القذافي بثورته الشيطانية في ليبيا 

ناص�روه ومكنوه من إس�قاط المل�ك الصالح إدريس السنوس�ي، فنجحت 
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ثورت�ه في معي�ار من يغت�ر بالبدايات ويغف�ل عن المآالت، وم�ن ال يجعل 

أس�اس وميزان اإلصالح شريعة الله، فتسلط القذافي على ليبيا وسام أهلها 

سوء العذاب، وكلهم عرف بعد أن ذهبت فتنته أن اشتراكيته شر ووبال على 

اإلسالم والمسلمين.

)1(: »جرب�ت الث�ورات واالنقالبات  ق�ال العالم�ة مقب�ل الوادع�ى 

فكانت سببا لضعف المسلمين، وسببا لهزيمة المسلمين فما أكثر ما ُجربت 

من زمن قديم، فاإلخوة المصريون هم الذين قاموا على فاروق وعلى غيره، 

ث�م بعد ذلك وضع أعداء اإلس�الم لهم الطاغية جم�ال عبدالناصر، اإلخوة 

بعدن هم الذين - أي المس�لمون - طرودا من عدن، وما ش�عروا إال وعدن 

شيوعية حمراء«.

)2(: »وقد أجمعت الرسل  وقال اإلمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

عليهم الصالة والس�الم في ش�رائعهم المتنوعة على عصمة مال المس�لم، 

وتحري�م دم�ه وعرضه إال بحق، وأجمع علماء المس�لمين على ذلك، ومع 

ه�ذا كله فدعاة االش�تراكية والش�يوعية، وأعوانه�م على الظل�م والعدوان 

اس�تباحوا أم�وال الن�اس، ودماءه�م بغير ح�ق، ونب�ذوا كتاب الله وس�نة 

رس�وله  وراءهم ظهريا، ول�و أنهم قالوا: قد عرفنا أن�ه ظلم وعدوان، 

وأقدمن�ا علي�ه، لكان أس�هل عند الل�ه وعن�د المؤمنين، ولك�ن بعضهم مع 

)1( إجابة السائل على أهم المسائل ص282
)2( الدرر البازية في الرد على االنحرافات العقدية والشرعية ص303-302

عودة اإلى الأ�ضالة بعد تجربة ال�ضاللة
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الظلم الس�افر، والكفر الظاهر يزعمون أن أعمالهم الماركسية، وتصرفاتهم 

الش�يوعية، وس�يرتهم الكفرية اإللحادية من اإلس�الم، ويزعم لهم أذنابهم 

وعبيدهم تلبس�ا وتضليال أن اإلس�الم جاء بذل�ك نث پ ڀ ڀ ڀ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  نث   ،]5 ]الكه�ف:  مث  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ مث ]البقرة: 171[، 

ولق�د صدق الل�ه حيث يقول وه�و أصدق القائلي�ن نث وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ 
پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ مث ]الفرقان: 43 - 44[.

ومن زعم أن ما يفعله دعاة اإلشتراكية والشيوعية من الظلم، واالستبداد 

والتعدي على حرمات المس�لمين من اإلسالم، فهو كافر ضال كاذب على 

الله ورس�وله وعلى ش�رعه، كما أن من أنكر الحدود كحد السرقة أو غيره، 

وزعم أنها ليس�ت من شرع الله، كما ينعق بذلك دعاة اإللحاد من الشيوعية 

وغيرهم، فهو كافر مكابر مكذب لقوله تعالى: نث ٺ ٺ ٺ 

وم�ن   ،]38 ]المائ�دة:  مث  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
زعم أن اإلش�تراكية والماركس�ية من اإلس�الم، أو أنها خير من اإلسالم، أو 

أرحم من اإلسالم فهو أكفر عباد لله وأضلهم عن سواء السبيل.

واالشتراكية استوردها أربابها، ليغنوا بها الفقراء بزعمهم، وإنما جلبوها 

في الحقيقة، ليفقروا بها األغنياء، ويس�لبوا بها أموال الناس بالباطل باس�م 
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رحم�ة الفق�راء، ويصرفوها ف�ي مطامعه�م وأغراضهم الدنيئة وش�هواتهم 
البهيمي�ة، ويخم�دوا به�ا جذوة الحرك�ة والعم�ل، ويصدو به�ا الناس عن 
التفكي�ر في حق رب العالمين، والتنافس في مصال�ح الحياة، والثورة على 

الكفرة والطغاة الملحدين.

هذه حال اإلش�تراكية وأهلها، حس�دوا الناس على م�ا آتاهم من فضله، 
وتجرؤوا على ش�رعه، وظلموا العباد، واس�تبدوا باألموال العتاد، وحاربوا 
الل�ه ف�ي أرضه واس�تكبروا ع�ن طاعته وحقه، تب�ًا لهم ما أخس�ر صفقتهم، 
وأخس مروءتهم وأسوأ عاقبتهم، فالحذر الحذر أيها المسلمون من أرباب 
هذه الفتنة العمياء، والبدعة النكراء، والكفر الصريح، والمعاداة لله ورسوله 

وشرعه، لعلكم تفلحون«.

)1(: »إن  وق�ال إمام الح�رم المكي العالم�ة عبدالظاهر أبو الس�مح 
المس�لمين لم�ا تركوا الدعوة إل�ى الله وانصرف�وا إلى ش�هواتهم مّكن الله 

منه�م عدوه�م فأذله�م واس�تباح أموالهم وأعراضهم وس�امهم كما تس�ام 
البهائ�م العجم�اوات، وذل�ك جزاء من تش�ّبه بالبهائم في اتباع الش�هوات، 

وعصى رب األرض والسموات نث يب جت حت خت مت ىت يت جث 
مث مث ]المجادلة: 20[.

وال عجب أن ُيس�لط الله تعالى على المس�لمين من يذلهم ويس�تعبدهم 
لم�ا تركوا الدعوة إل�ى الله والعمل الصالح، فقد ُس�ّلط الكفار المش�ركين 

)1( مقاالت كبار العلماء في الصحف السعودية القديمة )128/1(
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على من كانوا أبر منهم قلوبا وأفضل إيمانا وأعظم شجاعة وهم مع رسول 

الله  يوم أحد، فأوقعوا فيهم القتل والذبح، حتى بقروا بطن حمزة ابن 

، حيث قال لهم »ال تبرحوا أماكنك�م َغلبنا أم ُغلبنا«،  ع�م رس�ول الله 

فغلبوا المشركين أوال، ثم تركوا أماكنهم يجمعون الغنائم، فلما فعلوا ذلك 

انقلب عليهم المش�ركون ثانية، وكان ما كان، فكيف بمن خالفوا الدين كله 

أصوال وفروعا وفعلوا جميع المنهيات، وعصوا جميع األوامر حتى ما كان 

منها متعلقا بنظام الدنيا والسيادة فيها؟!

وإن م�ن أعظ�م المصائ�ب، وأش�د الكوارث نس�يان الغي�اث الحق عند 

حل�ول الخطوب وفج�اءة النقم، وأذل من الذل أن تطل�ب الحرية ممن عزه 

في إذاللك، وسعادته في إشقائك.

إن المس�لمين ال يحي�ون حي�اة طيب�ة، وال ينالون العزة والس�يادة إال بأن 

يدع�وا أنفس�هم أوال إلى الله، ف�إذا أف�ردوه باإللهية وأب�وا أن يكونوا لغيره 

عبي�دا، وتواصوا على ذلك، وصبروا عليه لم يلبثوا عش�ية أو ضحاها حتى 

يحيا منهم من حّي عزيزا، ويموت منهم من يموت ش�هيدا ش�ريفا، إن ش�اء 

الله تعالى«.

* * *



الباب الثاني
نق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان



بطالن العلمانية ونق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان
220

الحرية مراغمة لل�ضريعة

الحرية التي ينادي بها الكفار الذين سّوغوا في مجتمعاتهم فعل ما شاءوا، 
والتدين بأي نحلة أو ملة أرادوا، وتدينوا بالكفر والش�رك والضالل، فالكل 
يفع�ل ما ش�اء، ويقول ما ش�اء، ويتدين بما ش�اء، هو مراغمة لش�ريعة الله، 

وخ�روج عن مقتضى العبودية لله، ق�ال تعالى: نث ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ مث ]الذاري�ات: 56[، وأعج�ب من ذل�ك أن يحمل لواء هذه الدعوة 
العلماني�ة اإللحادية من ينتس�ب إلى الدعوة لله، وأعج�ب من ذلك كله أن 

يسمي الجهلة من كان هذا شأنه »مجددا«.

الدعوة إلى أن يقول من ش�اء ما ش�اء هي مراغمة للش�ريعة ومضادة لها، 
فالق�رآن كما وصفه الل�ه نث ڀ ڀ ڀ مث ]البق�رة: 2[، فالتنك�ب للعاصم من 

الغواية هو دعوة ضاللة ال يرتاب في ذلك مسلم فضال عن عاقل سوي.

فهذه الدعوة الفاجرة في الحقيقة هي دعوة إلسقاط الشريعة، قال العالمة 
)1(: »حاصل األمر مع الق�ول بالتخيير، أن للمكلف أن يفعل  الش�اطبي 

إن شاء ويترك إن شاء، وهو عين إسقاط التكليف«.

إذا: لماذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب؟!!

فالل�ه أنزل كتبه وأرس�ل رس�له ليخرج الن�اس من الظلمات إل�ى النور، 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  نث  تعال�ى:  ق�ال 

ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ مث ]إبراهيم: 1[.

)1( الموافقات )134/4(
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)1(: »أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد، وهو  قال الحافظ ابن كثير 

الق�رآن العظيم الذي هو أش�رف كتاب أنزله الله من الس�ماء، على أش�رف 

رس�ول  بعث�ه الل�ه ف�ي األرض إل�ى جميع أهله�ا عربه�م وعجمهم، 

نثٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤمث، أي: إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب 

لتخرج الناس مما هم فيه من الضالل والغي إلى الهدى والرش�د، كما قال 

ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث  تعال�ى: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ڤ مث ]البق�رة: 257[، وقال 

تعال�ى: نث ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ې مث 

]الحديد: 9[«.

فالدع�وة إلى الخ�روج على ش�ريعة الله، وت�رك اإلهتداء بن�ور القرآن، 

ورك�وب أن�واع الض�الالت واألهواء، والحرية لمن ش�اء أن يقول ما ش�اء 

إلغاء للش�ريعة وتعطيل ونقض لها، وهذا هو الهالك والش�ر والضالل، قال 

)2(: »إن فائدة وضع الش�ريعة إخ�راج المكلف عن  العالم�ة الش�اطبي 

داعية هواه، وتخييره بين القولين نقض لذلك األصل، وهو غير جائز«.

* * *

)1( تفسير القرآن العظيم ص727
)2( الموافقات )131/4(

الحرية مراغمة لل�ضريعة
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التوحيد حق الله الخال�س ل حرية لأحد في الكفر

هذا الضالل الذي يهرف به هذا المتعالم السويدان بدعوى الحرية حيث 

قال: »اعبد ماش�ئت، كيف شئت، ما عندي مشكلة«!! ضالل مبين، وغواية 

مهلكة، فإن التوحيد حق الله الخالص، قال تعالى: نث ڎ ڎ ڈ ڈژ ہ مث 

]الزمر: 3[، والشرك والكفر أعظم الظلم كما قال سبحانه: نث ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ مث ]لقمان: 13[، وهو أعظم الظلم وعدوان على حق الله الخالص، 

ال حرية ألحد في العدوان على حق الله الخالص، هذا ال يقوله مسلم، وال 

يرخ�ص في�ه من ق�در الله حق قدره، وال ي�أذن فيه من مّيز بي�ن حق الخالق 

وحق المخلوق، فالواجب الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك.

ع�ن مع�اذ بن جبل  قال: كن�ت رديف النبي  عل�ى حمار، فقال 

لي: يا معاذ!

أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟

قلت: الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد: أن يعبدوه وال يشركوا 

به ش�يئا، وحق العباد على الله: أن ال يعذب من ال يش�رك به ش�يئا، قلت: يا 

رسول الله!

أفال أبشر الناس؟
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قال: ال تبش�رهم فيتكلوا)1(.

فالتوحي�د ح�ق الل�ه الخالص ال ح�ق ألحد ف�ي أن يأذن بحرية الش�رك 

والكفر، وبهذا يتبين ضالل طارق س�ويدان في قوله: »اعبد ما ش�ئت، كيف 

شئت، ما عندي مشكلة«!!!

فاألمر ليس إلى الس�ويدان، والرس�ل  ينكرون أن يكون لهم حق في 

اإلذن في الشرك، فمن يجسر على هذا إال من هو من أضل خلق الله.

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  نث  تعال�ى:  ق�ال 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ 

مث  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ 

]المائدة: 116[.

)2(: »أي: ماينبغي لي وال يليق أن  قال العالمة عبدالرحمن السعدي 

أقول شيئا ليس من أوصافي وال من حقوقي«.

: »م�ن بدل دينه  لذل�ك تجد الش�رع أمر بقت�ل المرتد، فق�ال النبي 

فاقتلوه«)3(، فلم يكن ألحد الحرية في الكفر بعد اإلس�الم، فهذا من اختيار 

)1( رواه البخاري باب )اسم الفرس والحمار )ص رقم 2856(، ومسلم كتاب اإليمان باب الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا )ص 36 رقم 140(.

)2( تيسير الكريم الرحمن ص265.
)3( رواه البخاري كتاب الجهاد والسير باب ال يعذب بعذاب الله )ص 498 - رقم 3017(، من 

. حديث ابن عباس 
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الكف�ر عل�ى اإليم�ان، والغواية عل�ى الهداي�ة، قال تعال�ى: نث ڦ ڦ ڦ 

چ ڇ ڇ ڇ  چ چ  چ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ ڄ ڃ  ڄ ڄ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک مث ]آل عمران: 85 - 86[ .

)1(: »المرتد ال يقر على ردته،  قال ش�يخنا العالمة محمد العثيمي�ن 

: »من بدل  ب�ل يجب�ر على أن يعود إلى اإلس�الم أو يقتل، لق�ول النبي 

دينه فاقتلوه««.

وتجد الش�رع أمر بجهاد الناس حتى يوحدوا الله، فإن وحدوه ُعصمت 

دمائه�م وأمواله�م، قال تعال�ى: نث ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې مث ]األنفال: 39[.

)2(: »فه�ذا المقصود من القتال  ق�ال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

والجهاد ألعداء الدين: أن يدفع ش�رهم ع�ن الدين، وأن يذب عن دين الله 

الذي خلق الخلق له، حتى يكون هو العالي على سائر األديان«.

فه�ذا القت�ال لمصلحة الكافر، لي�س مقصوده إفناء الكاف�ر، بل مقصوده 

نجاته من نار جهنم وسوء العاقبة في الدار اآلخرة، فإن الكافر إذا كان مضارا 

بنفس�ه س�اعيا في هالكها ماضيا في تقحم جهنم لم تنفعه موعظة في إنقاذه 

)1( تفسير سورة آل عمران )503-502/1(
)2( تيسير الكريم الرحمن ص354
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من هالكه، فليس لنا سبيل إلى إنقاذه إال بجذبه بقوة عن طريق جهنم، فهذا 

الجهاد كالدواء المر يكرهه المريض وفيه شفاءه وسالمته ونجاته.

وأوض�ح دليل عل�ى أن جهاد الكفار بالس�يف ه�و لمصلحتهم هو أنهم 

ل�و أطبقوا على الكف�ر ولم يؤمنوا كان ذلك موجبا لن�زول عذاب الله بهم، 

)1(: »إن الله أم�ر نبيه  بجهادهم  وهو أش�د، قال الحافظ البغ�وي 

بالس�يف، ليرتدعوا ع�ن الكفر، ولم يجتاحوا بالس�يف، فإن للس�يف بقية، 

وليس مع العذاب المنزل بقية«.

والحظ في تش�ريع اإلس�الم اإللهي كيف حفظ الله للكافر كافة أسباب 

بلوغ الحجة إليه وكيف كفل الله له مأمنه على نفسه وأهله وماله، قال تعالى: 

نث ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ مث ]التوبة: 6[.

* * *

)1( رشح السنة )214/13(

التوحيد حق الله الخال�س ل حرية لأحد في الكفر
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�ضرائع الله تف�ضيل لكلمة التوحيد ل تنق�ضها الحرية 

بّينا فيما س�بق أن التوحيد حق الله الخالص، وأنه ال حق ألحد في حرية 

الكف�ر والش�رك والعدوان على ح�ق الله الخالص،وش�رائع الله من أوامره 

ونواهي�ه ه�ي تفاصي�ل لكلم�ة التوحي�د ال تنقضه�ا حري�ة الخارجي�ن عن 

ش�رع الله وش�رائعه، وأوضح دليل عل�ى ذلك قتال أبي بك�ر الصديق  

والصحاب�ة للمرتدين لما منعوا زكاة أموالهم، فعن أبي هريرة  قال: لما 

، وكفر من كفر من العرب، فقال  ، وكان أبو بكر  توفي رسول الله 

: أمرت أن أقاتل  : كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رس�ول الله  عم�ر 

الن�اس حت�ى يقول�وا: ال إله إال الله، فم�ن قالها فقد عصم مني ماله ونفس�ه 

إال بحق�ه، وحس�ابه على الل�ه، فقال: والل�ه ألقاتلن من ف�رق بين الصالة 

وال�زكاة، فإن الزكاة ح�ق المال، والله! لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى 

: فو الله! ما هو إال أن  رس�ول الله  لقاتلتهم على منعها، قال عمر 

، فعرفت أنه الحق)1(. شرح الله صدر أبي بكر 

: أم�رت أن أقاتل الناس  ق�ول الصدي�ق  هذا موافق لقول النبي 

حت�ى يش�هدوا أن ال إله إال الله وأن محمدا رس�ول الل�ه، ويقيموا الصالة، 

ويؤت�وا ال�زكاة، ف�إذا فعلوا ذل�ك عصموا من�ي دماءهم وأمواله�م إال بحق 

)1( رواه البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة )ص225- رقم 1399،1400(
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اإلسالم وحسابهم على الله)1(.

وقال تعالى: نث پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ مث الحجر: 

]t92 - 93[، ق�ال البخ�اري في صحيحه في كتاب اإليم�ان)2(: »قال عدة من 

أهل العلم: عن قول ال إله إال الله«.

)3(: »ففس�روا العمل بقول كلمة  وق�ال الحافظ ابن رج�ب الحنبلي 

.» ، ومجاهد  التوحيد، وممن روي عنه هذا التفسير: ابن عمر 

)4(: »ش�رائع اإلس�الم التي هي تفصيل هذه الكلمة  وقال ابن القيم 

بالتصدي�ق بجميع أخب�اره وامتثال أوامره، واجتن�اب نواهيه، هو تفصيل ال 

إل�ه إال الله، فالمصدق بها على الحقيقة ال�ذي يأتي بذلك كله، وكذلك لم 

تحص�ل عصمة المال والدم على اإلط�الق إال بها وبالقيام بحقها، وكذلك 

ال تحص�ل النجاة من الع�ذاب على اإلطالق إال بها وبحقه�ا، فالعقوبة في 

الدنيا واآلخرة على تركها، أو ترك حقها«.

* * *
سليلهم(:  فخلوا  الزكاة  وآتوا  الصالة  وأقاموا  تابوا  )فإن  باب  اإليمان  كتاب  البخاري  رواه   )1(
الله  إال  إله  يقولوا ال  الناس حتى  بقتال  األمر  كتاب  ورواه مسلم  »التوبة:5«، ص7رقم 25، 

)ص 32 - رقم 125(
)2( فتح الباري )120/1(
)3( فتح الباري )121/1(

)4( بدائع التفسير )243/5(

�ضرائع الله تف�ضيل لكلمة التوحيد ل تنق�ضها الحرية 
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الن�ضارى مقرون اأن الم�ضلمين حقا ل يرتدون

عجي�ب أمر الس�ويدان والقرض�اوي وأعوانهم على تضليل المس�لمين 

وترقي�ق الردة لهم بدعوى الحرية زعم�وا، وكان الواجب عليهم وعلى كل 

مس�لم تحذيرهم من الحرية التي تهلك أصحابها وتكون سببا في خلودهم 

في نار جهنم.

وهذا شأن أهل األهواء تتجارى بهم أهواؤهم إلى ما يكون سببا في مروق 

المسلمين من اإلسالم، أعاذنا الله أن نكون من أسباب ردة المسلمين.

والنص�ارى فض�ال عن المس�لمين يعلمون أن المس�لم حق�ا ال يرتد عن 

دين�ه، فف�ي حديث اب�ن عباس  قال أخبرن�ي أبو س�فيان أن هرقل قال 

له: س�ألتك هل يزيدون - أصحاب النبي  - أم ينقصون؟ فزعمت أنهم 

، وس�ألتك هل يرتد أحد منهم س�خطة لدينه  يزي�دون، وكذلك اإليمان حتى يتمَّ

بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن ال، وكذلك اإليمان حين تخالط بشاشته القلوب 

ال يسخطه أحد)1(.

فكل مسلم يعرف أن المسلم حقا ال يرتد ألنه دين الله الذي اصطفاه لخلقه، 

وختم به الرساالت السابقة ونسخها، نث ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ مث ]آل عم�ران: 85[، وق�ال تعالى: نث ڇ ڇ 

)1( رواه البخاري كتاب اإليمان باب )ص 12 - رقم 51(.
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]املائ�دة:  مث  ۆ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

 : 48[، وف�ي صحي�ح مس�لم من حدي�ث أبي هري�رة  قال رس�ول الله 

»والذي نفس�ي بيده ال يس�مع بي أحد من هذه األمة من يهودي أو نصراني 

ثم ال يؤمن بي إال دخل النار«.

وإق�رار هرق�ل ليس هو الحجة، وإنم�ا الحجة في رواي�ة الصحابة لألثر 

)1(: »وكالم هرقل - وإن  وتداول�ه، ق�ال الحافظ ابن رج�ب الحنبل�ي 

كان ال يحتجُّ به في مثل هذه المسائل العظيمة من أصول الديانات التي وقع 

االضطراب فيها - فإن ابن عباس  روى هذا الكالم مقررًا له مستحنا، 

وتلّقاه عنه التابعون وعن التابعين أتباعهم كالزهري«.

فاالس�تدالل إنما هو بتداول الصحابة ومن بعدهم لهذا الكالم، وروايته 

واستحسانه، وما يقع من ردة البعض فهذا أحد أصناف ثالثة:

1- من يعبد الله عل�ى حرف، قال تعالى: نث ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ مث ]الحج: 11[، وإال فالمس�لم حقا ال يرتد، قال تعالى: 

نث ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ مث ]الحجرات: 15[.

)1( فتح الباري )223/1(.
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2- المبتدعة ب�دع مكفرة كالرافضة والجهمية ونحوهم، قال محمد ابن 

: »أسرع الناس ردة أهل األهواء«. سيرين 

3- م�ن ال يع�رف دين اإلس�الم حقا، كبعض الجهال ف�ي بعض نواحي 

إفريقي�ا، وإال فم�ن يعرف اإلس�الم حقا ال يمكن أن يرت�د، وهو يرى كمال 

اإلس�الم في عدل أحكام�ه وصدق أخباره، ق�ال تعالى: نث ھ ھ ھ 

ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ مث ]األنعام: 115[.

فواج�ب المس�لم أن يعلم الجاهلي�ن، ويرد عل�ى المبتدعين لحفظ دين 

الله من التغيير، وأن يرسخ اإلسالم في قلوب أهله بتعليم شرائعه هذا شأن 

أه�ل الحق، أما الضالون فيزلزلون اإلس�الم من قل�وب المؤمنين بترخيص 

الردة لهم.

* * *
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حرية الكافرين والمبتدعين كير يحرق الأمة الإ�ضالمية

النب�ي  الناص�ح األمين حذرنا من كل ما يوجب فس�اد ديننا وإبطال 
عقيدتنا ومسخ أخالقنا، وقد نعت دعاة الكفر والضاللة بالكير الذي يحرق 
من يصغي إلى ضالله، فقال  »ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن 

تجد منه ريحا خبيثة«)1(.

)2(: »وهذه األمور مما تعظم بها المحنة  قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية 
عل�ى المؤمني�ن، فإنهم يحتاجون إلى ش�يئين: أي: لدفع الفتن�ة التي ابتلي بها 
نظراؤهم من فتنة - الدين والدنيا - عن نفوس�هم، مع قيام المقتضي لها، فإن 
معهم نفوس�ا وش�ياطين كما مع غيرهم، فمع وجود ذلك م�ن نظرائهم يقوى 
المقتض�ي عنده�م - كما هو الواقع - فيقوى الداعي الذي في نفس اإلنس�ان 
وش�يطانه ودواعي الخير كذلك، وما يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير، 
فكم من الناس لم يرد خيرا، وال شرا، حتى رأى غيره - السيما إن كان نظيره - 
يفعله ففعله، فإن الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض«.

ف�اإلذن والترخيص ألصح�اب الحريات المذمومة بدع�وى الحرية هو 
من إش�اعة الشر ومن أس�باب إفساد باقي الخلق، وهذا الحريق الذي يوقعه 
دع�اة الحري�ة يجب إطف�اؤه هكذا يفع�ل العقالء كما يفعل دع�اة الحريات 

المذمومة باإلبقاء عليه أو زيادة وقوده.

* * *
ار وبيع المسك من حديث أبي موسى  )ص 338 -  )1( رواه البخاري كتاب البيوع في العطَّ

رقم2101(
)2( اإلستقامة )255-254/2(

حرية الكافرين والمبتدعين كير يحرق الأمة الإ�ضالمية
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الله نفى الحرية عن اأولي العزم من الر�ضل فغيرهم اأولى

الدع�وة إلطالق العنان للحريات المذمومة بأن يعتقد الخلق ما ش�اءوا، 

ويقول�وا ما ش�اءوا دعوة ش�ر، فأولوا العزم من الرس�ل ليس�وا أحرارا وهم 

أفضل الخلق، فسائر البشر من باب أولى.

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  نث  تعال�ى:  ق�ال 

مث  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ 
النس�اء: 172، والمس�يح عيس�ى ابن مريم  أول ما أنطقه الله أمره أن يعلن 

للخلق جميعا أنه عبد لله ال حرية له في التفسخ عن أمر الله ونهيه وشرعه، 

نث ڈ ژ ژ ڑ ک مث ]مريم: 30[.

)1(: »لما ذكر تعالى غلو النصارى  قال العالمة عبدالرحمن السعدي 

، وذكر أنه عبده ورس�وله، ذكر هنا أنه ال يستنكف عن عبادة  في عيس�ى 

رب�ه، أي: ال يمتنع عنها رغبة عنها، ال هو نث ڳ ڳ ڳمث، فنزههم 

عن االس�تنكاف، وتنزيههم عن االس�تكبار من باب أولى، ونفي الشيء فيه 

إثب�ات ض�ده، أي: فعيس�ى والمالئكة المقرب�ون قد رغبوا ف�ي عبادة ربهم 

وأحبوها وسعوا فيها بما يليق بأحوالهم، فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم 

والفوز العظيم، فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لربوبيته وال إللهيته، بل يرون 

افتقارهم لذلك فوق كل افتقار«.

)1( تيسير الكريم الرحمن ص225
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ول�و أراد مخل�وق أن يتأله لغي�ر الله فإنه ال يمك�ن أن يخرج عن عبودية 

القه�ر لل�ه، فيجري فيه أمر الل�ه وقضاءه وقدره، ق�ال تعالى: نث وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ مث ]مري�م: 93[، وق�ال تعال�ى: نث ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ مث ]آل 

عمران: 83[.

* * *

الله نفى الحرية عن اأولي العزم من الر�ضل فغيرهم اأولى
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الحريات المذمومة متاع الغرور عاقبتها الخ�ضار والبوار

حري�ات الكافرين والضالين نزغات الش�ياطين وغ�رور المعرضين عن 

ال�دار الباقي�ة المتهالكين على ال�دار الفانية، لعب ولهو وم�رح، وكأنهم لم 

يخلق�وا لعب�ادة الله، ولم يخلقوا ليجعلوا الدنيا حرث�ا لآلخرة، فاختاروا أن 

تعج�ل لهم طيباتهم ف�ي حياتهم الدنيا، على أن يجمعوا بين الحس�نتين في 

الدنيا واآلخرة.

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  نث  تعال�ى:  ق�ال 

ڭ ڭ ۇ ۇ مث ]البق�رة: 200[، فه�ذا ش�أن م�ن بخس نفس�ه حقها، أما 

م�ن قدر نفس�ه حق قدرها ووّفاه�ا حقها وكرامتها فه�م الذين يقولون: 

نث ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

: الحس�نة في  ې ې ې مث ]البق�رة: 201[، ق�ال الحس�ن البصري 

الدنيا العمل الصالح، والحسنة في اآلخرة: الجنة.

فم�ن يحي�ا في الدنيا حياة طيبة وتكون عاقبت�ه الجنة هو الفائز حقا، أما من 

يله�و ويتمتع ف�ي دنياه فلهوه منغص ث�م تكون عاقبته النار فهو الظالم لنفس�ه 

الخاسر قطعا، قال تعالى: نث ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ مث ]النحل: 97[.
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وق�ال تعال�ى: نث ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ مث 

]الحديد: 20[.

فتأمل عاقبة الحريات الذمومة واللهو الباطل نث ڇ ڇ ڇڍ مث.

فالعاق�ل ال يأذن فيما تعقبه الحس�رة والندامة وفس�اد األخالق والدين، 

وما يورث الفساد في األرض، فضال عما يلحقه من العذاب األبدي في نار 

جهنم والعياذ بالله، فما قيمة استمتاع أهل الباطل بحرياتهم المذمومة ؟!!

)1(: »أفليس�ت الدني�ا من أولها  ق�ال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

إلى آخرها ال نس�بة لها ف�ي اآلخرة؟! فما مقدار عمر اإلنس�ان القصير جدا 

م�ن الدنيا حتى يجعله الغاية التي ال غاية وراءها فيجعل س�عيه وكّده وهّمه 

وإرادت�ه ال يتع�دى الحي�اة الدني�ا القصي�رة الممل�وءة باألكدار المش�حونة 

باألخطار؟! فبأي رأي رأيتم إيثارها على الدار اآلخرة، الجامعة لكل نعيم، 

التي فيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعين، وأنتم فيها خالدون؟

ف�و الله ما آثر الدنيا على اآلخرة من وق�ر اإليمان في قلبه، وال من جزل 

رأيه، وال من ُعّد من أولي األلباب«.

* * *
)1( تيسير الكريم الرحمن ص374

الحريات المذمومة متاع الغرور عاقبتها الخ�ضار والبوار
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الله ل ياأذن بالكفر والبدع

الل�ه عز وجل قضى كونا وقوع الكف�ر والبدع كما قال تعالى: نث ٿ ٹ 

وذل�ك   ،]2 ]التغاب�ن:  مث  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

لمصال�ح عظيم�ة، ليق�وم أهل اإليم�ان بالجه�اد والدعوة إلى الل�ه واألمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.

والل�ه عز وجل ال يحب وال يرضى وال يأذن بالكفر والبدع، قال تعالى: 

نث ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې مث ]األع�راف: 28[، 

وقال تعالى: نث ڇ ڍ ڍ ڌڌ ں مث ]الزمر: 7[.

)1(: »أمر العباد بطاعته وطاعة رس�له،  قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية 

ونهاهم عن معصيته.

وه�و س�بحانه يحب المتقي�ن، والمحس�نين والمقس�طين، ويرضى عن 

الذي�ن آمن�وا وعمل�وا الصالح�ات، وال يح�ب الكافري�ن، وال يرض�ى عن 

الق�وم الفاس�قين، وال يأمر بالفحش�اء، وال يرضى لعب�اده الكفر، وال يحب 

الفساد«.

وما حّرمه الله من الكفر والش�رك والفواحش وس�يء األقوال واألفعال 

)1( مجموع الفتاوى )149/3(
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 :)1( ، ق�ال ابن القيم  حّرم�ه لحك�م بالغة، وتأمل ذلك في ش�أن آدم 

»إنه لوال المعصية من أبي البشر - بأكله من الشجرة - لما ترتب على ذلك 

م�ا ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى، من امتحان خلقه 

وتكليفهم، وإرس�ال رس�له،وإنزال كتبه، وإظه�ار آياته وعجائب�ه وتنويعها 

وتصريفه�ا، وإك�رام أوليائ�ه، وإهانة أعدائ�ه، وظهور عدل�ه وفضله وعزته 

وإنتقامه وعفوه ومغفرته، وصفحه وحلمه، وظهور من يعبده ويحبه، ويقوم 

بمراضيه بين أعدائه في دار اإلبتالء واالمتحان.

فلو قدر أن آدم لم يأكل من الش�جرة، ولم يخرج من الجنة هو وأوالده: 

لم يكن ش�يء من تلك، وال ظهر من القوة إلى الفعل ما كان كامنا في قلب 

إبلي�س يعلمه الله وال تعلم�ه المالئكة، ولم يتمّيز خبيث الخلق من طّيبهم، 

ول�م تتم المملك�ة، حيث لم يكن هناك إكرام وثواب، وعقوبة وإهانة، ودار 

سعادة وفضل، ودار شقاوة وعدل«.

)2(: »إن الطبيعة البش�رية مشتملة على الخير والشر،  وقال ابن القيم 

والطيب والخبيث، وذلك كامن فيها كمون النار في الزناد، فخلق الش�يطان 

مستخرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل.

)1( مدارج السالكين )330/1(
)2( مدارج السالكين )163/2(

الله ل ياأذن بالكفر والبدع
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وأرسلت الرس�ل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل، 

فاس�تخرج أحك�م الحاكمي�ن ما في ق�وى هؤالء م�ن الخير الكام�ن فيها، 

ليترتب عليه آثاره، وما في قوى أولئك من الش�ر، يترتب عليه آثاره، وتظهر 

حكمته في الفريقين، وينفذ حكمه فيهما«.

فالمرّخص�ون للحريات المذمومة س�اعون في اس�تخراج م�ا في طبيعة 

البشر من الشر إلى الفعل، فهم خلفاء إبليس في األرض، والعياذ بالله.

* * *
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اتفاق ال�ضرائع على �ضيانة الن�ضاء

الم�رأة صيّرها الغرب س�لعة لحرياته�م المذمومة، فابتذلوه�ا وامتهنوا 

كرامتها وأركس�وها ف�ي ضاللهم وجعلوها م�ادة حريتهم، والش�رائع كلها 

متفقة على صيانة المرأة ووجوب استتارها ومنع إختالطها بالرجال.

ق�ال تعالى: في ش�أن نبي الله موس�ى  مع الرج�ل الصالح من مدين 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  نث  ش�عيب: 

ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ژ مث ]القصص: 23 - 24[، فاحتش�ام النساء عن الرجال وعدم االختالط هذا 

مما لم تنفرد به شريعتنا، بل هو مما اتفقت عليه الشرائع.

ومم�ا ي�دل عل�ى اتفاق الش�رائع عل�ى حفظ الم�رأة وصيانته�ا، وحفظ 

المجتمع من اإلنحالل والتدمير والهالك التحذير من جعل المرأة مادة فتنة 

الناس وغوايتهم وإضاللهم كما قال النبي  »اتقوا الدنيا، واتقوا النساء 

فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء«)1(.

وجاء اإلسالم بشرائعه المنزلة من رب العالمين بصيانة المرأة وتوظيف 

طاقاته�ا لتكون مادة بن�اء المجتمع بن�اء قويا صحيحا فيتماس�ك المجتمع 
)1( رواه مسلم كتاب الرقاق باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء 

. )ص 1187 رقم 6948(، من حديث أبي سعيد الخدري 

اتفاق ال�ضرائع على �ضيانة الن�ضاء
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ويق�وى ويحق�ق العبودية لله، وينش�أ في كن�ف المرأة فتي�ان األمة، وهكذا 

يكون المجتمع صالحا قائما بأمر الله وشرعه.

)1(: »إن فتنة بني إسرائيل كانت  قال شيخنا العالمة محمد العثيمين 

في النساء، وهي أعظم فتنة، وهناك أناس اآلن يحيكون كل حياكة من أجل 

أن يه�دروا كرام�ة المرأة، من أجل أن يجعلوها كالص�ورة، كالدمى، مجرد 

ش�هوة وزهرة يتمتع بها الفس�اق والس�فالء من الناس، ينظرون إلى وجهها 

كل حين وكل ساعة، والعياذ بالله - ولكن بحول الله - أن دعاء المسلمين 

س�وف يحيط بهم، وس�وف يكبتهم ويردهم على أعقابهم خائبين، وسوف 

تكون المرأة السعودية - بل المرأة في كل مكان من بالد اإلسالم - محترمة 

مصونة، حيث وضعها الله عز وجل«.

* * *

)1( شرح رياض الصالحين )19/2(
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 حماية النا�س من ال�ضالل والباطل م�ضلحة مح�ضة

خل�ق الل�ه الخلق وهو أعلم بم�ا ينفعهم وم�ا يضرهم، قال تعالى: 

نث ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ مث ]المل�ك: 14[، فأمرهم بما يجب عليهم 
من حقه الخالص وهو توحيده وحده ال شريك له، نث ڎ ڎ ڈ ڈژ ہ مث

 ]الزم�ر: 3[، ونهاه�م ع�ن كل م�ا يضرهم م�ن االعتقادات الباطل�ة واألقوال 

واألفع�ال الفاس�دة، ق�ال تعال�ى: نث ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې 

ىى ائ ائ ەئ مث ]النح�ل: 51[، وبيَّن الله حكمته في تحريم المحرمات 

وأنها مصلحة متمحضة أو راجحة فقال سبحانه: نث ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ مث ]المائ�دة: 91[، وق�ال تعال�ى: نث ۉ ې ې ېې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ جئ مث ]البق�رة: 219[، فاألوامر 

والنواه�ي الش�رعية التي يأنف أهل الض�الل من لزومها وتحقي�ق العبودية 

لل�ه فيها بدعوى الحرية هي من تش�ريع أرحم الراحمين الذي أراد مصلحة 

عباده ال العنت والمش�قة لهم، ق�ال تعالى: نث ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ ۋ ى مث ]البق�رة: 185[، وق�ال تعال�ى: نث ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٹ مث 

]النس�اء: 28[، وأم�ر الله بل�زوم صراطه وح�ّذر من اتباع األه�واء الردية 

والس�بل المعوج�ة التي هي س�بب فس�اد الدنيا وخرابها فقال س�بحانه: 

ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  نث 

حماية النا�س من ال�ضالل والباطل م�ضلحة مح�ضة
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153[، وق�ال س�بحانه:  مث ]األنع�ام:  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

مث ]األع�راف: 56[. وق�ال تعالى:  ۉ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  نث 

نث ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ جئ مث ]القصص: 50[.

)1(: »إنما س�ميت األه�واء ألنها ته�وي بصاحبها في  ق�ال الش�عبي 

النار، أال ترى في القرآن أنه ليس من هوى جر إلى خير«.

ف�إذا كان�ت بع�ض حريات الن�اس تج�ر إلى الش�ر، خصوص�ا مقاالت 

العلمانيين والمبتدعة، فمنعها مصلحة محضة للمبتدع نفس�ه وللمس�لمين 

عموم�ا، فالمبتدع منعه من نش�ر ضالله خير له فيتخفف م�ن آثام من يعمل 

بضالله، والناس يصان دينهم عن ضالل المبتدعين وأهواء الزائغين.

فال يجوز التهاون مع المبتدعين خصوصا من كان منهم داعية إلى بدعة 

: »كما ال يجوز في سياس�ة  وضالل، قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي 

الملك العفو عمن خرج على الس�لطان، ال يجوز في سياس�ة الش�رع العفو 

عمن ابتدع في األديان«.

وهكذا الجهاد ش�رعه الله لحفظ أديان الناس من المفسدين في األرض 

بالكفر والشرك، وإلنقاذ الكافرين من أسباب عذاب الله األخروي الدائم، 

قال تعالى: نث ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇڎ مث ]البقرة: 193[.

)1( مختصر الحجة على تارك الحجة )290/1(
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)1(: »أال ت�رى أن الجهاد  ق�ال العالم�ة محم�د الطاهر ب�ن عاش�ور 

في صورته مفس�دة إت�الف النفوس واألموال، وهو آئل إل�ى حماية البيضة 

وحفظ سالمة األمة وبقائها في أمن، فكان من أعظم الواجبات، إذ لو تركوه 

ألعقبهم تلفا أعظم بكثير مما يتلفهم الجهاد«.

ف�كل م�ا يأمر الل�ه به فه�و خي�ر وصالح ل�ألرض واألف�راد وللبش�رية 

بمجموعه�ا، ق�ال تعال�ى: نث ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئ ۇئ ۇئۆئ جئ مث ]النس�اء: 170[، قال العالمة عبدالرحمن السعدي 

)2(: »فأخب�ر أنه نث ۇئ ۇئۆئ مث، والخير ضد الش�ر، فاإليمان خير للؤمنين في 

أبدانه�م وقلوبهم وأرواحهم ودنياهم وأخراهم، وذلك لما يترتب عليه من 

المصال�ح والفوائد، فكل ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات اإليمان، فالنصر 

واله�دى والعلم والعمل الصالح والس�رور واألفراح والجنة وما اش�تملت 

علي�ه م�ن النعي�م كل ذل�ك س�بب ع�ن األيم�ان، كم�ا أن الش�قاء الدنيوي 

واألخروي من عدم اإليمان أو نقصه«.

نث ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  وق�ال تعال�ى: ف�ي ش�أن كم�ال الق�رآن: 

مث  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ 

)3( : »هيمنته على  ]العنكب�وت: 51[، ق�ال العالم�ة عبدالرحمن الس�عدي 

)1( مقاصد الشريعة اإلسالمية ص370
)2( تيسير الكريم الرحمن ص224
)3( تيسير الكريم الرحمن ص578

حماية النا�س من ال�ضالل والباطل م�ضلحة مح�ضة
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الكت�ب المتقدمة، وتصحيحه للصحيح، ونفي م�ا أدخل فيها من التحريف 

والتبديل ثم هدايته لس�واء السبيل في أمره ونهيه، فما أمر بشيء فقال العقل 

»ليت�ه لم يأمر به«، وال نهى عن ش�يء فقال العق�ل »ليته لم يأمر به«، بل هو 
مطاب�ق للعدل والميزان، والحكم�ة المعقولة لذوي البصائ�ر والعقول. ثم 

مس�ايرة إرش�اداته، وهدايت�ه، وأحكام�ه، لكل ح�ال وكل زم�ان، بحيث ال 

تصلح األمور إال به«.

* * *
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دعاة على اأبواب جهنم

دعاة جهنم هم دعاة الضالل، الذين ضادوا ش�رع الله، واتبعوا أهواءهم 

بغير هدى من الله، وحذيفة  سأل النبي  وقال له: هل بعد هذا الشر 

م�ن خير؟ قال: نع�م، وفيه دخن، قل�ت: وما دخنه؟ قال: ق�وم يهتدون بغير 

هداي، تعرف منهم وتنكر، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟

قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا 

رسول الله! صفهم لنا، قال: هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا)1(.

، وماذاك إال  فدع�اة الباطل دع�اة على أبواب جهنم كما ق�ال النبي 

ألنه�م يهدونهم إلى ص�راط الجحيم، فالواجب على المس�لم مالزمة دين 

الله وشرعه، ومعرفة الحق وقصده ولزومه، ومحاذرة الباطل ودعاته.

وفي الحديث تنبيه إلى أن دعاة جهنم سيظهرون اإلنتساب إلى ديننا لقوله 

: »هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا«، ففيه تحذير من اإلغترار بهم وإن 

كانوا من بني جلدتنا، فإن أوثق عرى اإليمان الحب في الله والبغض في الله 

. كما قال النبي 

وف�ي قول النبي  عن دع�اة جهنم »هم من جلدتن�ا« بيان عظم خطر 

هؤالء فإن الناس يقبلون من بني جلدتهم ماال يقبلون من األجانب.

 ،)7084 رقم  )ص1221-  جماعة  تكن  لم  إذا  األمر  كيف  باب  الفتن  كتاب  البخاري  رواه   )1(
ومسلم كتاب اإلمارة باب وجوب مالزمة الجماعة )ص829 - رقم 4784(.

دعاة على اأبواب جهنم
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)1(: »إن هؤالء الدعاة الي�وم، الذين  ق�ال اإلم�ام عبدالعزيز ب�ن ب�از 

يدع�ون إلى أنواع من الباطل كالقومية العربية، واالش�تراكية، والرأس�مالية 

الغاشمة، وإلي الخالعة، والحرية المطلقة، وأنوع الفساد، كلهم دعاة على 

أبواب جهنم، س�واء علموا أم لم يعلموا، من أجابهم إلى باطلهم قذفوه في 

جهنم، وال ش�ك أن ه�ذا الحديث الجليل من أع�الم النبوة، ودالئل صحة 

رسالة النبي  حيث أخبر بالواقع قبل وقوعه فوقع كما أخبر«.

* * *

)1( الدرر البازية في الرد على االنحرافات العقدية ص285-284
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كل حرية تخالف الإ�ضالم مردودة

الش�رائع السماوية السابقة دخلها التغيير والتبديل، قال تعالى: نث ڤ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڃ ڃ ڃ چ چچ ڌ مث ]المائدة: 15[، من أجل ذلك نسخها 

الله بش�ريعة اإلس�الم، قال تعال�ى: نث ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ مث ]آل عم�ران: 85[، وع�ن أب�ي هري�رة  أن 

رس�ول الله  قال: »والذي نفس�ي بيده ال يس�مع بي أحد من هذه األمة 

م�ن يه�ودي أو نصراني ث�م ال يؤمن ب�ي إال دخل النار«)1(، فالش�رع المبدل 

كاليهودية والنصرانية ال يجوز التدين به، فاألهواء المحضة أولى.

)2(: »إن كل ق�ول أو عقيدة أو  ق�ال العالم�ة عبدالرحمن الس�عدي 

خل�ق أوعمل لي�س عليه أمر الدين فهو مردود ش�رعا وعق�ال وفطرة، ليس 

هذا مجرد دعوى، وإنما هو مما يتفق عليه العقالء، فالدين اإلسالمي الذي 

هو دين محمد  وجميع الرسل يدعو إلى اإليمان بالله ومالئكته وكتبه 

ورس�له واليوم اآلخر، واالعتراف بوحدانية الله وتفرده بكل كمال، وتفرده 

بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة، والقيام بعبودية الله ظاهرا وباطنا، 

والتوج�ه إليه وحده، وخوفه ورجائه وحده، واإلنابة إليه في جميع النوائب 

)1( رواه مسلم كتاب اإليمان باب وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد  إلى جميع الناس ونسخ 
الملل بملته )ص 77 رقم 385(

)2( األدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول المحلدين ص76-74
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والملمات، والشكوى إليه في كل المهمات، والقيام بحمده وشكره، واللهج 

بذك�ره ودعائه، والتعلق به وحده في كل ش�يء، وترك التعلق بالمخلوقين، 

فه�ل ه�ذا خير، أم الكفر بالل�ه والجحود والتعطيل ألوصاف�ه، وكفر نعمه، 

والطغيان واالس�تكبار عن عبادته، وتعلق القلوب بالمخلوقين رغبة ورهبة 

ورجاء، كما هو حال الملحدين؟

والدي�ن اإلس�المي يدعو إلى الص�دق في األقوال واألفع�ال، وإلي البر 

والنصح للخلق كلهم، والقيام بحق الوالدين واألقارب وَمن لإلنس�ان بهم 

تعلق وصلة، ومن لهم حق عليه، ويأمر بإقام الصالة، وإيتاء الزكاء، وصيام 

رمض�ان، وح�ج بيت الل�ه الح�رام، والقيام بش�رائع الدين، وأه�ل اإللحاد 

يقولون ويفعلون ما يناقض ذلك.

والدين اإلس�المي يأم�ر بالعدل في المعامالت كله�ا، والقيام بالحقوق 

كله�ا، وينهى ع�ن الظلم في الدماء واألموال واألع�راض، والوفاء بالعهود 

والعق�ود، ومراقب�ة الل�ه في حال قي�ام العبد به�ا ليوفيها حقه�ا، ويبتعد عن 

شرورها ومفاسدها خوفا من الله ورجاء لثوابه.

وأه�ل اإللحاد بضد ذل�ك، وليس في ضمائرهم خ�وف وال مراقبة لله. 

وإنم�ا هي تش�به أفئ�دة البهائم بل أضل، فحي�ث ما دفعتهم إل�ى األغراض 

الخسيس�ة والظلم، واغتن�ام الخيانات، وتضيي�ع األمانات، اندفع�وا إليها، 
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لي�س عندهم دي�ن وال خل�ق وال مراعاة ذمة،إنم�ا هي اإلباحي�ة المحضة، 

وليس عندهم خش�ية إال م�ن مخلوق أقوى منهم، فه�ؤالء كاألنعام بل هم 

أضل، وهؤالء لم تنفعهم إدراكاتهم وال مشاعرهم نفعا يجدي.

وبالجملة: الدين اإلس�المي يدعو إلى كل خل�ق جميل، وعمل صالح، 

وهدي مستقيم، وطريق قويم، وصالح متنوع، فكل من خالفه وقع في ضد 

هذه األمور الجميلة، وس�قط ف�ي مهاوي الهالك واألخ�الق الرذيلة، فلقد 

تع�س وانتك�س من عّب�ر عن عقائ�د الدين وأخالق�ه وأعماله الت�ي ال حياة 

للوج�ود إال بها بالرجعي�ة، والرجوع إلى القديم، والعبادات الوس�خة التي 

هي أكبر معبر عن سخافة عقول معبريها، وسقوطهم في كل رذيلة، وخلوها 

من كل فضيلة، ولقد قال إخوانهم السابقون عن القرآن ومن جاء به نث حئ مئ 

ىئ يئ جب حب مث ]األنع�ام: 25[، نث ې ې ى ى ائ ائ مث ]األنع�ام: 7[، 

]الفرق�ان:  مث  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  نث 
نث ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ،]41

ٹ ٹ مث ]األنعام: 10[«.

* * *
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ال�ضرع العادل 

ش�ريعة اإلس�الم ش�ريعة إلهية، أنزلها ربنا س�بحانه وتعالى على رس�ولنا 

، ليهت�دي به�ا الخل�ق، وتصل�ح أمورهم وتجرى على أحس�ن  محم�د 

س�بيل وأق�وم طري�ق، ق�ال تعال�ى: نث ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڦ مث 

]اإلسراء: 9[،

ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  تعال�ىنث  وق�ال 

ۇ ۇ مث ]األنع�ام: 115[، وق�ال تعال�ى: نث چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ 

 :)1( ژ ڑ مث ]النح�ل: 90[، ق�ال العالم�ة عبدالرحمن الس�عدي 

»فالع�دل الذي أمر الله به يش�مل الع�دل في حقه وفي حق عب�اده، فالعدل 

ف�ي ذلك أداء الحقوق كامل�ة موفورة، بأن يؤدي العبد م�ا أوجب الله عليه 

م�ن الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهم�ا في حقه وحق عباده، ويعامل 

الخل�ق بالعدل التام، في�ؤدي كل وال ما عليه تحت واليته، س�واء في ذلك 

والية اإلمامة الكبرى ووالية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي.

والعدل: هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لس�ان رس�وله وأمرهم 

بس�لوكه، ومن الع�دل من المعامالت أن تعاملهم في عقود البيع والش�راء، 

وسائر المعاوضات بإبقاء جميع ما عليك، فال تبخس لهم حقا، وال تغشهم 
)1( تيسير الكريم الرحمن ص513
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وال تخدعه�م وتظلمه�م، فالع�دل واج�ب، واإلحس�ان فضيلة مس�تحب، 

وذل�ك كنفع الناس بالمال والبدن والعل�م وغير ذلك من أنواع النفع، حتى 

يدخ�ل فيه اإلحس�ان إلى الحيوان البهيم المأكول وغي�ره، وخص الله إتياء 

ذا القرب�ي وإن كان داخ�ال ف�ي العموم، لتأك�د حقه وتعّي�ن صلتهم وبرهم 

والحرص عل�ى ذلك، ويدخل في ذلك جميع األق�ارب قريبهم وبعيدهم، 

لك�ن كل م�ن كان أقرب كان أحق بالب�ر، وقوله نث ڍ ڌ ڌمث:وهو 

كل ذن�ب عظيم استفحش�ته الش�رائع والفطر، كالش�رك بالل�ه، والقتل بغير 

حق، والزنا، والس�رقة، والعجب، والكب�ر، واحتقار الخلق، وغير ذلك من 

الفواح�ش، ويدخل ف�ي المنكر كل ذنب ومعصية متعل�ق بحق الله تعالى، 

وبالبغي كل عدوان عل�ى الخلق في الدماء واألموال واألعراض، فصارت 

هذه اآلية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إال دخل فيها، 

فهذه قاعدة ترجع إليها س�ائر الجزئيات، فكل مس�ألة مشتملة على عدل أو 

إحس�ان أو إتياء ذي القربي، فهي مما أمر الله به، وكل مس�ألة مش�تملة على 

فحش�اء أو منكر أو بغي، فهي مما نهى الله عنه، وبها يعلم حسن ما أمر الله 

ب�ه وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من األقوال، وترد إليها س�ائر 

األح�وال، فتبارك من جعل في كالمه الهدى والش�فاء والنور والفرقان بين 

جميع األشياء، ولهذا قال نث ڈمث، أي: بما بّينه لكم في كتابه بأمركم بما 

في�ه غاية صالحك�م ونهيكم عما في�ه مضرتكم، نثژ ژمث: 

م�ا يعظك�م به فتفهمون�ه وتعقلونه، فإنك�م إذا تذكرتم�وه وعقلتموه عملتم 

بمقتضاه، فسعدتم سعادة ال شقاوة معها«.
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وإذا ذهبت تستقريء الشريعة في كل مواردها وجدت أحكامها غاية في 
الع�دل، ألن الل�ه عدل حكيم علي�م رؤوف ودود ق�دوس، فانظر إلى عدل 
اإلسالم مع البهائم فضال عن بني آدم، انظر كيف نهى النبي  عن صبر 
البهائ�م، ونهى ع�ن التحريش بين البهائم، وأمر باإلحس�ان إليها، وكيف 
نّب�ه  أن ام�رأة س�قت كلب�ا كان يلهث م�ن العطش فدخل�ت الجنة، 
وأدخل الله النار امرأة في هرة حبس�تها، ال هي التي أطعمتها، وال هي التي 

تركتها تأكل من خشاش األرض.

وانظر إلى عدل أحكام اإلسالم مع الكافرين، كيف أمرنا الله بدعوتهم 
إلى اإلس�الم رحم�ة بهم ليدخل�وا الجنة ويس�لموا من النار، ق�ال تعالى: 
مث ]األنبي�اء: 107[، وانظ�ر كي�ف حّرم  گ  گ  گ  گ  ک  ک  نث 

نبين�ا  الع�دوان عل�ى غي�ر المحاربي�ن منه�م، فع�ن عبدالل�ه اب�ن 
عم�رو  أن النبي  قال: »من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة)1(«، 
ونه�ى ع�ن اللقطة من م�ال المعاهد كما في حدي�ث المقدام ابن معدي 
كرب  ف�ضال عن أموالهم في حرزها، وكان من عدل اإلسالم أن جلس 
أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب  عند القاضي شريح  ليقضي فيه 

في شكوى يهودي.

وانظر إلى عدل اإلس�الم في تش�ريع الحدود والتعزيرات صيانة لألفراد 
والمجتمعات، ق�ال تعالى: نث ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ مث ]البقرة: 179[.

البخاري كتاب الجزية والموادعة باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم )ص 527 - رقم  )1( رواه 
)3166
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وانظر إلى عدل اإلسالم في اإلقتصاد في نهيه عن الربا لئال يتمانع الناس 

اإلحس�ان، ونهي�ه عن الغرر والميس�ر حتى ال ي�أكل الن�اس أموالهم بينهم 

بالباطل وبالبطالة، مما يورث العداوة والبغضاء.

 : وانظر إلى عدل اإلس�الم في الش�ؤون االجتماعي�ة فقد قال النبي 

»الناس شركاء في ثالثة: الماء، والكأل، والنار)1(«.

وانظر كيف حّث اإلس�الم على اإلحس�ان للخلق ورعاية أقدارهم، فقد 

: »ليس منا م�ن لم يرحم صغيرن�ا، ويوقر كبيرن�ا، ويعرف  ق�ال النب�ي 

لعالمنا حقه)2(«.

وانظر إلى عدل اإلسالم في حفظ أمن الناس، قال النبي  »إن دماءكم 

وأموالكم وأعراضك�م حرام عليكم)3(«، وانظر كيف غّلظ الله عقوبة قطاع 

الطرق، حفظا ألمن الناس ومنعا أن يكون الضعيف نهبا للقوي.

ق�ال تعال�ى: نث چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

)1( رواه أبو داود )رقم 3477(، وابن ماجة )رقم 2483(، من طريق أبي الزناد عن األعرج عن 
أبي هريرة  مرفوعًا، قال ابن الملقن: »اسناد على شرط الشيخين«، وقال الضياء المقدسي: 
الصحيحين  غير  في  لما  المسند  الصحيح  في  الوادعي  العالمة  وصححه  جيد«،  »اسناد 

.)354/2(
)2( رواه الترمذي كتاب البر والصلة - باب ما جاء في رحمة الصبيان )ص 448 - رقم 1921( 
، وقال حسن غريب وصححه النووي في رياض الصالحين ص  من حديث ابن عباس 

.102
)3( رواه البخاري كتاب الحج باب الخطبة أيام منى )ص 280 - رقم 1739(، ورواه مسلم كتاب 

الحج باب حجة النبي  )ص 515 - رقم 2950(.
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ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں مث ]المائدة: 33[.

وكان الخلف�اء يس�ألون العلماء والناصحين النصيح�ة في واليتهم، فقد 

التف�ت الخليفة العباس�ي المنصور  إلى جعفر بن محم�د بن على ابن 

الحس�ين وس�أله النصيحة، فقال جعفر: حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن 

: »ما م�ن ملك يصل  عل�ي ب�ن أب�ي طالب  قال: قال رس�ول الل�ه 

رحمه وذا قرابته، ويعدل على رعيته إال ش�د الله له ملكه، وأجزل له ثوابه، 

وأكرم مآبه، وخفف حسابه«)1(.

وقال الش�يخ أحم�د بن علي بن أبي الحس�ين ناصحا الخليف�ة أبا أحمد 

المس�تنجد بالله العباس�ي الهاش�مي)2(: »ي�ا أمير المؤمني�ن إن أنت أنفذت 

أح�كام كتاب الله - تعالى وتقدس - في نفس�ك، نف�ذت أحكام كتبك في 

، واحتفلت بش�أنه  مل�كك، وإن عّظم�ت أمر الل�ه تعالى باتباع رس�وله 

الكري�م، عّظ�م الن�اس عمال�ك ووالة األمور من قبل�ك، وال تنظ�ر يا أمير 

المؤمني�ن م�ا علي�ه القياصرة وملوك المج�وس من القوة ف�ي ملكهم - مع 

انس�الخهم وبعده�م عن كل ما ذكرت�ه لك - فإنهم جهل�وا الحق فأبعدهم 

)1( رموز الكنوز )475/3(.
)2( نقل هذه النصيحة إمام الحرم المكي العالمة عبدالظاهر أبو السمح، مقاالت كبار العلماء في 

الصحف السعودية القديمة)229-225/1(
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الحق عنه، وقّربهم من الدنيا، وقّربها منهم، ووالهم أمر من شاء من خلقه، 

فإن ساس�وهم بما تس�كن إليه أفئدتهم، وتطمئن له طباعه�م دام أمرهم في 

حج�اب دنياهم إل�ى أن تنقط�ع حبال آجاله�م، وإن لم يسوس�وهم بالرفق 

والمداراة، وأوقعوا فيهم ما يثقل عليهم، فسلب دنيا قوم بقوم، والنار مأوى 

الكافرين.

وأم�ا أنت يا أمي�ر المؤمنين، فحافظ ثغور، وح�ارس دماء وأموال عزت 

ب�كل مفازاتها بس�يوف اإلس�الم، ال علم�ًا بقدومك بعد حي�ن، وال تمهيدا 

، فافزع في كل أمورك  ل�ك لتفعل برأيك، إنما كان ذلك لله ولرس�وله 

، وأن�ت حينئذ في  إل�ى الل�ه، وعّظم في كل ش�ؤونك أمر رس�ول الله 

أم�ان الله، نافذ األمر، ثابت الس�لطان، مؤيدا بجند الله وكلماته، وال تبديل 

لكلمات الله.

ثم إن - يا أمير المؤمنين - كل ما يصل إلى خويصة نفسك في هذه الدار 

من طعام تأكله، وشراب تشربه، ورداء ترتديه، وظل تستظله، واجعل الشره 

عل�ى الدني�ا بقدر ذل�ك، وإياك وظل�م العباد، وإذا اس�تفزك الش�يطان ورام 

نزغك إلى الظلم، فس�ل نفسك لوكنت مس�جونا أو مظلوما، أو مقهورا، أو 

مكذوبا عليك ما الذي تريده لنفسك من سلطانك؟

وعام�ل الن�اس بم�ا تريده لنفس�ك، فإن�ك إن فعلت ذلك وفي�ت العدل 

واآلدمية حقها.

ال�ضرع العادل 
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واعل�م أن م�ا أن�ت فيه م�ن الملك والدولة ش�يء يس�ير من مل�ك الله، 

وأن�ت ج�زء صغير منه، ف�إن رأيت لك ش�يئا، ونس�يته، وقم�ت تفعل فعل 

م�ن يزعم مش�اركة في ملك�ه فأهملت حقه، وغدرت خلق�ه، يصرف عنك 

عون�ه ونصره، ولك فيمن مات عبرة، وال تنظر - يا أمير المؤمنين- إلى من 

صرفهم عن مش�غلة الدنيا من أحبابه المقربين إليه، كبغض الصحابة الذين 

نازعه�م الن�اس، وانتزعوا أزمة الدنيا من أيديه�م، ألن أولئك قوم اجتذبهم 

إليه، وولى على الناس من يش�اكلهم في أعمالهم، وكل عن عمله مسؤول، 

نث ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ مث ]الكهف: 49[.

ي�ا أمي�ر المؤمني�ن: ظلك م�ا أظل�ك، ورداؤك م�ا س�ترك، وطعامك ما 

أش�بعك، ومالك مالك منه ش�يء، وليس لك من األمر ش�يء، إن ربي على 

ما يشاء قدير.

نع�م أنت خاتم م�ن خواتم القدر، يطبع على ألواح الصور، فيرفع الله به 

ويض�ع، ويصل ويقطع، فإن أن�ت لزمت األدب مع الفع�ال المطلق برعاية 

حق ش�رعه الذي ش�رع لعب�اده أثاب�ك وأدار محور الواجب ب�ك، وبأهلك 

بعدك، وإن أهملت أمره وهتكت س�تر خلق�ه، دخلت في عداد الظالمين نث 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ مث ]البقرة: 270[.

يا أمير المؤمنين: أهل الفهم السليم والذوق الصالح تجتمع هيئتهم على 

الح�ق، ويترعرعون ف�ي بحبوحة العدل واإلحس�ان، فكبيرهم وصغيرهم، 



257

وأميره�م ومأمورهم، وحرهم وعبدهم في الدين س�واء، ولكل منهم مقام 

معل�وم، التش�ب فيه نار الش�قاق، وال يتحكم فيه س�لطان س�وء األخالق، 

يحكم�ون بم�ا أنزل الل�ه، وال يزالون في أمان الله، ول�و احتالوا في الحكم 

فجعل�وا له وجه�ا في الظاه�ر، وأبطنوا الباط�ل، يقول له�م الحكيم العدل 

ف�إذا   ،]47 ]المائ�دة:  مث  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  نث 

أظهروا الباطل، وهيئوا له سبياًل شرعيًا أدخله غلبتهم وشوكتهم في الحكم، 

قال الح�ق تعالى لهم نث ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ وئ ھ مث 

]المائدة: 45[.

ي�ا أمير المؤمنين: أروقة األعمال ال تعمر بأيدي الخيال، وال يصان حي 

إال بم�ادة جامع�ة تلصق القل�وب ببعضها، وتدفع الن�زاع والتفرقة، وما هي 

والله إال الشرع العادل والسنة المحمدية الصالحة، وكل ذلك أمر الله الذي 

طب�ع الطباع وعلم ما تطيب ل�ه، وبه يرتاح الضعيف لطلب حقه من خصمه 

القوي، وأنت تدري - يا أمير المؤمنين - أن ابن عمك إمام المسلمين عليًا 

أمير المؤمنين  حّدث عن ابن عمه سيد المخلوقين أنه قال »لن تقدس 

أم�ة ال يؤخ�ذ للضعيف فيها حقه من القوي غي�ر متعتق«، واألمر - والله - 

كذلك.

وعلمت - يا أمير المؤمنين - من س�يرة عمر بن الخطاب  الفاروق 

الجليل  أن�ه لم يرهب فارس والروم والمغرب والصين والهند والبربر 

ال�ضرع العادل 
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بف�رش الديب�اج، وبس�ط الحرير، وك�ؤوس الجواهر، والخيول المس�ومة، 

والبي�وت الش�اهقة، واألق�واس المذهب�ة، إنم�ا أرهبهم بالع�دل المحض، 

وأفحم ش�وس رجالهم بالحكمة البالغة، أال وهي ش�ريعة نبيك  س�يد 

. الحكماء وبرهان العقالء، وإمام األنبياء محمد 

ولتعلم - أمطر الله على قلبك سحاب اإللهام المبارك والتوفيق، وأحكم 

أم�رك باألعوان الصالحي�ن أهل الحكمة والنج�دة - أن الحق كمين تحت 

ضل�وع الخاصة والعامة، المحق منهم والمبطل، فربما أعانك على باطلك 

بيده ولسانه انقيادا لوقتك، وأنكره عليك بسره، وأضمر قلبه لك السوء، فال 

ا ثم أكبرته ثم اس�توزرته، بل ولو  يزكي - كذا - ذكرك لديه، ولو جعلته حرًّ

كان أشد منك باطال، وهذا سر الله المضمر في الحق.

واعلم أي سيدي أن جيوش الملوك العدل، وحراسهم أعمالهم، ودفاتر 

أحوالهم عمالهم وأصحابه�م، وهذه الدفاتر في أيدى العامة، فأصلح دفتر 

أحوالك، وأحكم حراس�تك، وأيد جيش�ك، وعليك بأه�ل العقل والدين، 

وإي�اك وأرباب القوة والغ�در والضاللة، فهم أع�داؤك، وصن أمرك من أن 

تلعب به النساء واألحداث والذين ال نخوة لهم، فإنهم من دواعي الخراب 

واإلضمح�الل، وإذا أحببت فحكم اإلنصاف في عملك، حتى ال تقدم غير 

مح�ق وال ترف�ع بغير حق، وإذا كره�ت فاذكر الله، ون�زه طبعك من الجور 

والغ�در، ف�إن مكانك مكان من يدور صاحبه مع الح�ق المع الغرض، واذا 
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غضب�ت فاجنح للعف�و، فإذا أخطأت في�ه خير من أن تخطيء ف�ي العقوبة. 

واجعل بذلك ونوالك ألهل الدين والحكمة والغيرة لإلسالم، واختر منهم 

أش�رفهم طبع�ا، وأكبرهم عق�ال، وأوجزهم رأي�ا، ونطق�ا، وأبكتهم حجة، 

، وس�او الن�اس برا وفاجرا مؤمن�ا وكافرا في  وأعلمهم بالله ورس�وله 

ب�اب عدلك، واحف�ظ حرمة الدين وأهله، واعمل عمال تحس�ن به عاقبتك 

إذا القيت ربك، والله ولي التوفيق. إنا لله وإنا إليه راجعون والسالم عليكم 

ورحمة الله وبركاته«.

* * *

ال�ضرع العادل 



بطالن العلمانية ونق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان
260

النبي  ذكر الداء والدواء

منذ خلق الله الخلق جعل في البش�ر نوازع الخير والش�ر، ولم يطلق الله 
العنان للخلق بس�لوك الحري�ة المذمومة وركوب أن�واع الضالالت، وإنما 
أرش�د الله الخلق إلى تزكية النفوس من دواعي الش�ر، وتهذ يبها إلى سداد 

االعتقاد واألقوال واألفعال.

قال تعال�ى: نث ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ مث ]الشمس: 7 - 10[.

)1(:» نثڦ ڦ ڄ ڄمث، أي:  ق�ال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 
طّهر نفس�ه من الذن�وب، ونقاها من العي�وب، ورّقاها بطاع�ة الله، وعاّلها 
بالعل�م الناف�ع والعمل الصال�ح، نثڄ ڃ ڃ ڃمث، أي: أخفى نفس�ه 
الكريم�ة التي ليس�ت حقيق�ة بقمعه�ا وإخفائه�ا بالتدنس بالرذائ�ل والدنو 
يها، واس�تعمال ما يش�ينها  م�ن العي�وب والذن�وب، وت�رك مايكمله�ا وينمِّ

ويدسيها«.

والله عز وجل ذكر قبل ذلك في سورة البلد معنى ما في سورة الشمس، 
فقال سبحانه نث ڻ ڻ ڻ مث ]البلد: 10[، قال عبدالله ابن مسعود 

)2(: »وكذا روي عن علي وابن  : »الخير والشر«، قال الحافظ ابن كثير 

)1( تيسير الكريم الرحمن ص1093
قال رسول  قال:  بن مالك   أنس  العظيم ص1479، وساق كذلك حديث  القرآن  تفسير   )2(
الله  »هما نجدان، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير«، وقال: تفرد به سنان 

ابن سعد، ويقال: سعدبن سنان، وفي حديثه اضطراب.
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، ومجاه�د، وعكرمة، وأب�ي وائل، وأبي صال�ح، ومحمد ابن  عب�اس 

كعب، والضحاك، وعطاءالخراساني في آخرين«.

فالحري�ات مخلوق�ة في البش�ر منذ خل�ق الله الخليقة، وليس هو ش�يء 

اس�تجد ف�ي عصرنا ه�ذا، ومنذ خلق الل�ه الخلق وخلق فيهم ن�وازع الخير 

والشر أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب لتكميل فطرتهم، ولحجزهم 

من أسباب الشر والحريات المذمومة الموجبة لفساد الدنيا.

والنب�ي  كذلك نصح للخل�ق، فذكرلهم الداء وال�دواء، ولم يتركنا 

ألنفس�نا نتخبط خبط عش�واء مع الحريات المذمومة التي تعاظم ش�رها في 

عصرنا الحديث، فذكر أن األمة س�يقع فيه�ا الحريات واألهواء المذمومة، 

: »إنه م�ن يعش منكم  وأرش�د الخلق جميع�ا بموجب النص�ح، فقال 

فس�يرى اختالفا كثيرا، فعليكم بس�نتي وس�نه الخلفاء الراش�دين المهديين 

م�ن بعدي عض�وا عليها بالنواج�د، وإياك�م ومحدثات األمور«)1(، فش�تان 

بين الهدي النبوي، والضالل العلماني، فنبينا  أمرنا بلزوم س�نته وس�نة 

خلفائ�ه الراش�دين، وحّذرنا من اتب�اع الحريات المحدث�ات، والعلمانيون 

قالوا: اعتقدوا ماشئتم، وقولوا: ما شئتم، نعوذ بالله من الضالل المبين.

تخريج  في  حجر  ابن  الحافظ  وصححه   ،)4607 )رقم  داود  وأبو   ،)126/4( أحمد  رواه   )1(
أحاديث مختصر ابن الحاجب )137/1(، وصححه شيخ اإلسالم ابن تيمية كما في الفتاوي 
)309/20(، وحّسنه ابن القيم في إعالم الموقعين ص856، وصححه الشاطبي في االعتصام 

.)114/2(

النبي  ذكر الداء والدواء
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)1(: »فمن عاش وُم�ّد له في  ق�ال ش�يخنا العالمة محم�د العثيمي�ن 

العم�ر، رأى التغي�ر العظي�م ف�ي الن�اس، رأى التغي�ر ألن�ه كم�ا ق�ال 

: »م�ن يعش منكم فس�يرى اختالفا كثيرا«، ق�د وقع، حصل  الرس�ول 

خ�الف بي�ن األمة في السياس�ة، وف�ي العقيدة، وفي األفع�ال، واألحكام 

العملي�ة، ث�م إن الرس�ول  حّث عند ه�ذا االختالف على لزوم س�نة 

واح�دة، فقال »عليكم بس�نتي وس�نة الخلف�اء الراش�دين المهديين عضوا 

عليها بالنواجذ«.

فالرسول  أمرنا - عندما نرى هذا االختالف - أن نلزم سنته، فقال: 

»عليكم بسنتي«، يعني الزموها.

وكلم�ة: عليكم، يقول علماء النح�و: إنها جار ومجرور محول إلى فعل 

األمر، يعني: الزموا سنتي.

وس�نته  ه�ي: طريقت�ه التي يمش�ي عليها، عقي�دة، وخلق�ًا، وعمال، 

وعب�ادة، وغي�ر ذل�ك، نلزم س�نته، ونجعل التحاك�م إليها كما ق�ال تعالى: 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  نث 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ مث ]النساء: 65[، فسنة النبي  

هي سبيل النجاة لمن أراد الله نجاته من الخالفات والبدع«.

* * *
)1( شرح رياض الصالحين )282/2(
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الخلق عبيد الله ل حرية لهم في الت�ضرف بما �ضاءوا

العب�د لي�س حرا، فالخل�ق كلهم عبيدالل�ه، قال تعال�ى: نث وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ مث ]مري�م: 93[، وال أح�د م�ن الخل�ق 

أوج�د نفس�ه من العدم، بل الله هو الذي خلقن�ا جميعا وأوجدنا من العدم، 
قال تعالى: نث ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ مث ]الطور: 35[.

وهذه حقيقة ال يمكن أن يغفل عنها عاقل وبّين الحكمة في خلقنا، فقال 
تعالى: نث ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ مث ]الذاريات: 56[، وش�أن العبد 

تحقيق العبودية لربه وسيده وخالقه.

)1(: »فالله تعالى إنم�ا خلق الخل�ق لعبادته الجامع  ق�ال اب�ن القي�م 
لكمال محبته، مع الخضوع له، واالنقياد ألمره.

فأص�ل العبادة: محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله، 

فال يحب معه س�واه، وإنما يحب ألجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورس�له  
ومالئكته وأولياءه، فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليست محبة معه، كمحبة 

من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبه.

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته، وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع 
أم�ره، واجتناب نهيه، فعند اتباع األمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية 

والمحبة«.

)1( مدارج السالكين )85/1(

الخلق عبيد الله ل حرية لهم في الت�ضرف بما �ضاءوا
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ف�إذا علمنا أن الخلق عبيد الله، فنفوس�هم ملك لله وه�ي أمانة عندهم، 

فحفظ هذه األمانة يكون بالسير بها إلى صراط الله المستقيم، وصيانتها عن 

الباطل والحريات المذمومة.

)1(: »إن عمل السوء عند اإلطالق  قال العالمة عبدالرحمن السعدي 

يش�مل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة، وس�مي سوءا لكونه يسوء عامله 

بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئا غير حسن، وكذلك ظلم النفس عند اإلطالق 

يش�مل ظلمها بالشرك فما دونه، ولكن عند اقتران أحدهما باآلخر قد يفسر 

كل واح�د منهما بما يناس�به، فيفس�ر عمل الس�وء هن�ا بالظلم الذي يس�وء 

الن�اس، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم،ويفس�ر ظلم النفس 

بالظل�م والمعاص�ي التي بين الل�ه وبين عبده، وس�مي ظل�م النفس ظلما، 

ألن نف�س العبد ليس�ت ملكا له يتصرف فيها بما يش�اء، وإنم�ا هي ملك لله 

تعالى، قد جعلها أمانه عند العبد، وأمره أن يقيمها على طريق العدل بالزامها 

للصراط المس�تقيم علما وعمال، فيس�عى في تعليمها ما أمر به، ويسعى في 

العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه، وخيانة وعدول بها 

عن العدل الذي ضده الجور الظلم«.

* * *

)1( يتسير الكريم الرحمن ص206
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الحريات المذمومة ف�ضاد كبير

دعوة الس�ويدان ألن يقول الناس ما ش�اءوا، ويعبدوا ما ش�اءوا بدعوى 

الحرية هي دعوة للفساد قال تعالى: نث ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ مث ]يونس: 

81[، وأعظم الفس�اد وأقبحه الش�رك بالله، ق�ال تعالى: نث ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ مث ]لقمان: 13[.

وأعظ�م ما يكون من فس�اد الحريات المذمومة فس�اد الش�رك الذي قال 

فيه طارق الس�ويدان: اعبد ما ش�ئت، كيف ش�ئت، ما عندي مشكلة!!! قال 

)1(: »ومن عب�د غير الل�ه وإن أحبه، وحصل  ش�يخ اإلس�الم ابن تيمي�ة 

ل�ه به م�ودة في الحياة الدنيا، ونوع من اللذة فهو مفس�دة لصاحبه أعظم من 

مفس�دة التذاذ أكل الطعام المس�موم، نث ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ مث ]األنبي�اء: 22[، ف�إن قوامهما ب�أن تأله اإلله الحق، 
فل�و كان فيهم�ا آلهة غير الله لم يك�ن إلها حقا، إذ الله ال س�مي له وال مثل 

له، فكانت تفس�د النتفاء مابه صالحها هذا م�ن جهة اإللهية، وأما من جهة 

الربوبية فشيء آخر، كما نقرره في موضعه«.

فالذي يزجر النفوس عن غيها وفسادها وضاللها هو التأله لله والعبودية 

له وحده ال ش�ريك له، فتلتذ بطاعته وتنزجر عن الفساد، فإذا تألهت لهواها 

ولغير خالقها إرتكست في غيها وضاللها.

)1( مجموع الفتاوى )24/1(

الحريات المذمومة ف�ضاد كبير
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)1(: »إن اإلنس�ان إذا لم يخف من الله  قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية 

اتبع هواه، وال سيما إذا كان طالبا مالم يحصل له، فإن نفسه تبقى طالبة لما 

تس�تريح به وتدفع به الغم والحزن عنها، وليس عندها من ذكر الله وعبادته 

ما تس�تريح إليه وبه، فيس�تريح إلى المحرمات من فعل الفواحش وش�رب 

المحرمات وقول الزور، وذكر ما جريات النفس والهزل واللعب ومخالطة 

قرناء السوء وغير ذلك، وال يستغني القلب إال بعبادة الله تعالى.

ف�إن اإلنس�ان خلق محتاجا إلى جل�ب ما ينفعه، ودفع ما يضره، ونفس�ه 

مري�دة دائم�ا، وال بدلها من مراد يكون غاية مطلوبها لتس�كن إليه، وتطمئن 

به، وليس ذلك إال الله وحده، فال تطمئن القلوب إال به، وال تسكن النفوس 

إال إليه، ونث ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ەئ مث ]األنبياء: 22[، فكل مألوه سواه 

يحصل به الفساد، وال يحصل صالح القلوب إال بعبادة الله وحده ال شريك 

له«.

فال�ذي يرخص للن�اس أن يقولوا ما ش�اءوا ويعتقدوا ما ش�اءوا بدعوى 

الحري�ة فه�و من المفس�دين في األرض ب�ال ريب، قال تعال�ى: نث ۉ ې 

ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

)2(: »فلو اتبع  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ مث ]المؤمن�ون: 71[، ق�ال ابن القي�م 

)1( مجموع الفتاوى )55-54/1(
)2( بدائع التفسير )161/2(
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الحق أهواء أعدائه لفسدت السموات واألرض ومن فيهن ولخرب العالم، 

ولهذا جعل سبحانه من أسباب خراب العالم رفع األسباب الممسكة له من 

األرض، وهي كالمه، وبيته، ودينه، والقائمون به، فال يبقى لتلك األس�باب 

المقتضية لخراب العالم أسباب تقاومها، وتمانعها«.

* * *

الحريات المذمومة ف�ضاد كبير
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ال�ضحابة اأجمعوا على منع الإعالن بالبدع والأقوال ال�ضارة

شأن المسلم أن يقتدي بخير الخلق بسيد األنام  وصحبه الكرام، قال 

تعال�ى: نث وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

: »خير الناس  ی ی جئ مث ]األح�زاب: 21[، والصحاب�ة قال فيهم نبين�ا 

قرن�ي ثم الذي�ن يلونهم ث�م الذين يلونه�م«)1(، بل توعد الل�ه من خرج عن 

هديهم وخالف س�نتهم وحاد عن منهجهم بالعذاب الش�ديد، قال تعالى: 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  نث 

چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ مث ]النساء: 115[.

وكل م�ن ل�ه أدنى معرفة به�دي النبي  وهدي أصحابه عرف ش�دة 

حرصه�م عل�ى هداي�ة الخل�ق إلى ش�رع الل�ه، والتعبد لل�ه بالن�ور اإللهي 

والوحي العاصم من الضالل والهالك الموجب ألحسن األخالق واألفعال 

والعقائد.

فالدعوة للترخيص للناس بأن يقولوا ما ش�اءوا ويعبدوا ما ش�اءوا إفساد 

في األرض، وخروج عن هدى سيد المرسلين والصحابة المهتدين.

فالصحابة لما نبتت فيهم نابتة تتكلم بالرأي وال تعتصم بالوحي أو تقدمه 

باب ال يشهد على جور )ص 429 - رقم 2651(، ومسلم  الشهادات  البخاري كتاب  )1( رواه 
كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة )ص 1111 رقم 6475( من حديث عمران ابن 

. حصين 
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على الوحي صاحوا بهم وسموهم أعداء السنن كما ثبت ذلك عن عمر ابن 

. )1(، وقد قام بذلك واعظا في حضرة الصحابة  الخطاب 

)2(: »ل�و كان الدين بالرأي لكان أس�فل  وق�ال عل�ي بن أب�ي طال�ب 

الخف أولى بالمسح من أعاله«.

ق�ال الحاف�ظ أبو الفتح نصر ب�ن إبراهيم المقدس�ي  )ت:490ه�(

)3(: »ه�ذا قال�ه عمر  أجمعين فلم ينكره أح�د منهم، فدل على وجوب 

الرج�وع إلى الس�نن واآلثار الصحاح، وت�رك ما خالفها من الرأي الفاس�د 

والضالل المبين، وفي ذلك ذكرى لمن أراد الله به الخير ورزقه النظر لدينه، 

واالحتياط لنفسه، وسلوك طريق الصحابة والتابعين واألئمة المجتهدين - 

رض�ي الل�ه تعالى عنهم أجمعين - فهم الذين ش�هد لهم رس�ول الله  

باالجتم�اع عل�ى الصواب، وف�ي خالفهم والخ�روج عن طريقهم الفس�اد 

والضالل«.

فإذا لم يأذن الصحابة  بالرأي المذموم الذي قاله المس�لمون هوى 

وابتداعا فرد أهواء وضالالت الكافرين أولى وأحرى.

إن الدعوة ألن يقول الناس ما ش�اءوا ويعتقدوا ما شاءوا بدعوى الحرية 

)1( رواه الدارمي
)2( رواه أحمد )95/1(، وأبو داود رقم )164(، قال الحافظ عبدالغني المقدسي »إسناده صحيح« 

تنقيح التحقيق )530/1(
)3( مختصر الحجة على تارك المحجة )24/2(

ال�ضحابة اأجمعوا على منع الإعالن بالبدع والأقوال ال�ضارة
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هي دعوة من ال يريد بأهل الدنيا الخير، هي دعوة من يريد بهم الشر والفتنة 

)1(: »إن المؤمن يأخذ دينه عن ربه عز  والهالك، قال الحس�ن البص�ري 

وجل، وإن المنافق نصب رأيه فاتخذه دينا«.

* * *

)1( مختصر الحجة على تارك المحجة )248/1(
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الن�ضيحة لله ور�ضوله والخلق تقت�ضي منع الحرية الباطلة

اإلذن للناس بأن يقولوا ما ش�اءوا ويعتقدوا ما شاءوا هو من الغش لهم، 

والنصيح�ة ه�ي ق�وام الدين، وهي التي غّلظ الله ورس�وله من ش�أنها حتى 

يسير الناس في هذه الدنيا في طريق الخير ويحذروا طريق الشر.

والناصح للخلق إذا رأى غيره يس�ير ف�ي طريق عطب حّذره منه وصرفه 

عنه، أما أن نقول: اعبد ماش�ئت، وقل: ماش�ئت، فهذا ال يقوله عاقل فضال 

عن ناصح.

ع�ن تمي�م الداري  أن رس�ول الله  قال: الدي�ن النصيحة، قلنا: 

لمن يارسول الله؟ قال: لله ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم)1(.

)2(: »ومن النصح الواجب لله  قال العالمة محمد بن نصر المروزي 

أن ال يرضى بمعصية العاصى، ويحب طاعة من أطاع الله ورسوله«.

فكيف يقال بعد هذا: قل ماش�ئت، واعبد ما ش�ئت، نعوذ بالله من غش 

خلق الله.

 :)3( قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية  في معنى حديث تميم ال�داري 

»فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده ال شريك 

)1( رواه مسلم كتاب اإليمان باب بيان أن الدين النصيحة )ص44-رقم 196(
)2( تعظيم قدر الصالة )692/2(

)3( مجموع الفتاوى )19/1(

الن�ضيحة لله ور�ضوله والخلق تقت�ضي منع الحرية الباطلة
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ل�ه، والنصيح�ة ألئمة المس�لمين وعامتهم هي مناصح�ة والة األمر، ولزوم 

جماعتهم«.

فالنصيحة ش�أنها عظيم، وهو أن يقصد اإلنس�ان أس�باب صالح الخلق 

وهدايته�م واألخ�ذ بأيديهم إلى ط�رق النجاة من النار والف�وز بالجنة، قال 

: »لو قيل لي: خذ بيد خير أهل هذا المس�جد، لقلت:  بكر بن عبدالله 

دلوني على أنصحهم لعامتهم، فإذا قيل: هذا، أخذت بيده، ولو قيل: خذ بيد 

شرهم، لقلت: دلوني على أغشهم لعامتهم، ولو أن مناديا نادى في السماء: 

ال يدخل الجنة منكم إال رجل واحد، لكان ينبغي لكل إنسان أن يلتمس أنه 

ه�و، ولو أن مناديا نادى أنه ال يدخل الن�ار إال رجل واحد لكان ينبغي لكل 

إنسان أن يفرق أن يكون ذلك الواحد)1(«.

)2(: »من النصيح�ة لهم أن  وق�ال ش�يخنا العالمة محم�د العثيمي�ن 

يس�لك بهم الطرق التي فيها صالحهم في معادهم ومعاش�هم، فيمنع عنهم 

كل م�ا يضرهم في دينه�م ودنياهم، يمنع عنهم األفكار الس�يئة، واألخالق 

السافلة، وما يؤدي إلى ذلك من المجالت والصحف وغيرها، ولهذا يجب 

على ولي األمر في البيت وهو الرجل في بيته أن يمنع من وجود هذه األشياء 

في بيته، الصحف السيئة الفاسدة األفكار المنحرفة، األخالق السافلة.

)1( سير أعالم النبالء )536/4(
)2( شرح رياض الصالحين )632/3(
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وكذل�ك على ول�ي األمر العام يجب عليه أن يمنع هذه األش�ياء، وذلك 

ألن هذه األش�ياء إذا ش�اعت بي�ن الناس، ص�ار المجتمع مجتمع�ا بهيميا، 

ال يهمه إال إش�باع البطن وش�هوة الف�رج، وتحل الفوض�ى، ويزول األمن، 

ويكون الش�ر والفس�اد، فإذا منع ولي األمر ما يفس�د الخلق سواء كان ولي 

األمر صغيرا أو كبيرا، حصل بهذا الخير الكثير.

لو أن كل واحد منا في بيته منع أهله من اقتناء هذه الصحف والمجالت 

الخليعة الفاسدة، ومن مشاهدة التمثيليات الفاسدة، والمسلسالت الخبيثة، 

لصلح الناس، ألن الناس هم أفراد الشعب، أنت في بيتك، والثاني في بيته، 

والثال�ث في بيته، وهكذا إذا صلحوا صلح كل ش�يء، نس�أل الله تعالى أن 

يصلح والة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة«.

* * *

الن�ضيحة لله ور�ضوله والخلق تقت�ضي منع الحرية الباطلة
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اتفاق ال�ضرائع على منع الإعالن بال�ضالل بدعوى الحرية

النصوص الناهية عن الفرقة في القرآن والس�نة ال تحصى كثرة، وس�بب 
كثرتها أنها أساس رحمة الخلق أجمعين، فإذا إجتمعوا تراحموا وتناصروا، 
: »الجماعة  وإذا إختلفوا تعادوا وتخاصموا ووقع الشر، كما قال النبي 
رحم�ة، والفرقة عذاب«)1(، وهذا الحديث مواف�ق لمنطوق قول الله تعالى 
نث پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ڦ مث ]ه�ود: 118 - 119[، فم�ن أراد 
للخلق الحرية في أن يتدينوا بما شاءوا، ويقولوا ماشاءوا، فقد أراد بهم شرا 

وضالال وزيغا.

بل أخبر الله أن استرواح كل طائفة إلى ما هي عليه وإن كانت في ضالل 
هو منهج المش�ركين، ق�ال تعال�ى: نث ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
]ال�روم:  مث  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ 
)2(: »فأهل األدي�ان قبلنا اختلفوا فيما  31 - 32[، ق�ال الحاف�ظ ابن كثير 

بينه�م على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على ش�يء، وهذه 
األم�ة أيض�ا اختلفوا فيما بينهم على نحل كله�ا ضاللة اال واحدة وهم أهل 
، وبما كان  الس�نة والجماع�ة المتمس�كون بكتاب الله وس�نة رس�وله 

عليه الصدر األول من الصحابة والتابعين وأئمة المس�لمين في قديم الدهر 

وحديثه«.

الجامع  ، صحيح  األلباني  العالمة  بشير  وحسنه  بن  النعمان  أحمد من حديث  رواه   )1(
)رقم 3014(

)2( تفسير القرآن العظيم ص 1056
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والنص�وص الناهي�ة ع�ن الفرق�ة مضمن�ة النهي ع�ن حري�ة االعتقادات 

واألقوال ألن حرية األقوال هي أساس الفرقة والفتنة وأصلها، قال إبراهيم 

النخعي  في قوله تعالى: نث حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب جخ مث 

]المائدة: 64[، قال: هم أصحاب األهواء.

)1(: »تعلم�وا القرآن فإذا تعلمتموه فال ترغبوا عنه،  وق�ال أبو العالية 

وإياكم وهذه األهواء، إنها توقع العداوة والبغضاء بينكم، فإنا قد قرأنا القرآن 

قبل أن يقتل عثمان  بخمس عشرة سنة، قال: فحدثت به الحسن، فقال: 

قد نصحك والله وصدقك«.

وال تظن أن النهي عن الفرقة خاص بش�رعة نبينا محمد  بل هو مما 

اتفقت عليه شرائع األنبياء جميعا، ألنه قوام الدين ومن آكد أصوله.

قال تعال�ى: نث ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

گ  گگ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

مث ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ 

]الشورى: 13[.

)2(: »وصى الله تعالى جمي�ع األنبياء عليهم  ق�ال الحافظ ابن كثي�ر 

الصالة والس�الم باإلئتالف والجماع�ة، ونهاهم عن االفتراق واالختالف، 

)1( سير أعالم النبالء )210/4(
)2( تفسير القرآن العظيم ص1220

اتفاق ال�ضرائع على منع الإعالن بال�ضالل بدعوى الحرية
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نث گگ گ ڳ ڳ ڳمث، أي ش�ق عليه�م  وقول�ه ع�ز وج�ل: 

وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد«.

وتأم�ل كي�ف أن الله في س�ورة الش�ورى بع�د أن ذكر هذه اآلي�ة اآلمرة 

باالجتم�اع الناهي�ة ع�ن اإلختالف أتبعه�ا الله بقول�ه نث ۀ ۀ ہ ہ ہ 

عبدالرحم�ن  العالم�ة  ق�ال  ]الش�ورى: 14[،  مث  ہ ھ ھ ھ ھے ې 

)1(: »لم�ا أمر الله باجتماع المس�لمين عل�ى دينهم، ونهاهم  الس�عدي 

ع�ن التفرق، أخبرهم أنه�م ال يغتروا بما أنزل الله عليه�م من الكتاب، فإن 

أه�ل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لالجتماع، 

ففعلوا ضد ما يأمر به كتابهم، وذلك كله بغيا وعدوانا منهم«.

وم�ن األدل�ة على اتفاق الش�رائع عل�ى المنع من اإلع�الن بالحريات 

المذموم�ة إتفاقها على النهي عن المنك�ر واألمر بالمعروف، قال تعالى: 

ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  نث 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ مث ]المائدة: 78 - 79[.

* * *

)1( تيسير الكريم الرحمن ص894
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كلمة عظيمة يجب اأن ي�ضتتاب منها

الدعوة ألن يقول الناس ما شاءوا ويعتقدوا ما شاءوا مضادة لدعوة الرسل 

جميعا، فإن دعوة الرس�ل جميعا توحيد الل�ه عز وجل، قال تعالى: نثڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ گ مث ]النح�ل: 36[، 
فقول السويدان: }اعبد ماشئت، كيف شئت، ما عندي مشكلة{، هدم لدعوة 

التوحيد وما بعث به المرسلون.

وكذل�ك ترخيص الس�ويدان بأن يقول الناس ما ش�اءوا بدعوى الحرية، 

ع�ود عل�ى رس�االت الله بالنق�ض، فالرس�ل  جميعا بعثوا بق�ول الحق 

والنهي عن الباطل.

)1(: »وأما قول القائ�ل: كل يعمل في  قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمي�ة 

دينه الذي يش�تهي، فهي كلمة عظيمة يجب أن يس�تتاب منها، وإال عوقب، 

ب�ل اإلصرار على مثل هذه الكلمة يوج�ب القتل، فليس ألحد أن يعمل في 

، دون ما يشتهيه ويهواه«. الدين إال ما شرعه الله ورسوله 

فليس ألحد أن يقول ما ش�اء، أو يفعل ما يش�اء أو يعتقد ما شاء، فالرسل 

جميع�ا بعثوا بتوحيد الله، وأرش�دوا إلى محاس�ن األق�وال واألفعال، قال 

مث ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  نث  تعال�ى: 

)1( مجموع الفتاوى )240/22(

كلمة عظيمة يجب اأن ي�ضتتاب منها



بطالن العلمانية ونق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان
278

)1(: »فدل هذا على  ]المؤمنون: 51[، قال ش�يخنا العالمة محمد العثيمين 

أن الرس�ل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من المآكل، وتحريم الخبائث 

منه�ا، وأنه�م متفق�ون عل�ى كل عم�ل صال�ح وإن تنوعت بع�ض أجناس 

المأمورات، واختلفت بها الش�رائع، فإنها كلها عمل صالح، ولكن تتفاوت 

بتفاوت األزمنة.

وله�ذا األعمال الصالحة الت�ي هي صالح في جمي�ع األزمنة قد اتفقت 

عليها األنبياء والش�رائع، كاألمر بتوحيد الله، وإخالص الدين له، ومحبته، 

وخوف�ه، ورجائ�ه، والبر، والص�دق والوف�اء بالعهد، وصل�ة األرحام، وبر 

الوالدين، واإلحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامي، والحنو واإلحسان 

إل�ى الخل�ق، ونحو ذل�ك من األعم�ال الصالح�ة، ولهذا كان أه�ل العلم، 

والكتب السابقة، والعقل، حين بعث الله محمدًا  يستدلون على نبوته 

بأجناس ما يأمر به، وينهى عنه، كما جرى لهرقل وغيره، فإنه إذا أمر بما أمر 

، الذين من قبله، ونهى عما نهوا عنه، دل على أنه من جنسهم  به األنبياء 

بخالف الكذاب، فالبد أن يأمر بالشر، وينهى عن الخير«.

* * *

)1( الكنز الثمين في تفسير ابن عثيمين )349/7(
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ال�ضر الأعظم النافي للحرية المذمومة

الس�ر األعظ�م الموضح لس�بب تألهنا لربن�ا وفق ما حده الل�ه لنا هو أننا 

عبيده، فما اس�تخلفنا الله ف�ي األرض لنلهوا ونلعب ونخوض بالباطل، بل 

اس�تخلفنا لعبادته وألن نكون عبي�دا له قال تعالى: نث ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ مث ]الذاريات: 56[.

)1(: »اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع اإلنسان  قال ابن القيم 

من بين خلقه بأن كّرمه وفّضله وش�ّرفه، وخلقه لنفس�ه، وخلق كل شيء له، 

وخص�ه من معرفته ومحبت�ه وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره، وس�خر له ما 

ف�ي س�ماواته وأرض�ه وما بينهم�ا، حتى مالئكت�ه - الذين هم أه�ل قربه - 

اس�تخدمهم له، وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته، وظعنه وإقامته، وأنزل 

إليه وعليه كتبه، وأرس�له وأرسل إليه، وخاطبه وكلمه منه إليه، واتخذ منهم 

الخلي�ل والكليم، واألولياء والخواص واألحبار، وجعلهم معدن أس�راره، 

ومح�ل حكمت�ه، وموضع حبه، وخلق له�م الجنة والن�ار، فالخلق واألمر، 

والث�واب والعقاب، مداره على النوع اإلنس�اني، فإن�ه خالصة الخلق، وهو 

المقصود باألمر والنهي، وعليه الثواب والعقاب«.

)1( مدارج السالكين )175/1(

ال�ضر الأعظم النافي للحرية المذمومة
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)1(: »ف�إذا خ�رج العب�د عما خل�ق له م�ن الطاعة  وق�ال اب�ن القي�م 

والعبودية، فقد خرج عن أحب األشياء إليه، وعن الغاية التي ألجلها خلقت 

الخليق�ة، وص�ار كأنه خلق عبثا لغير ش�يء، إذ لم تخ�رج أرضه البذر الذي 

وضع فيها، بل قلبته شوكا ودغال«.

وال تنتظم أحوال الخليقة في األرض بدون تشريع إلهي يدل الخلق على 

كل خي�ر ويحذرهم كل ش�ر، ألن الناس أهوائه�م مختلفة ال يجمعها هوى 

واحد، واألهواء ضالل، فأنزل الله كتبه وأرسل رسله بوحيه ليهتدي الناس 

بهذا النور المبين.

قال تعال�ى: نث ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ مث ]البقرة: 213[.

)2(: »إن البدع�ة تتضم�ن  ق�ال ش�يخنا العالم�ة محم�د العثيمي�ن 

تفريق األمة اإلس�المية، ألن األمة اإلس�المية إذا فتح الباب لها في البدع 

ص�ار ه�ذا يبتدع ش�يئا، وهذا يبتدع ش�يئا، كم�ا هو الواق�ع اآلن، فتكون 

)1( مدارج االسالكين )179/1(
)2( شرح رياض الصالحين )330/2(



281

األمة اإلس�المية كل ح�زب منه بما لديه فرح كما ق�ال تعالى: نث جئ حئ 

مئ ىئ يئ جب مث ]ال�روم: 32[، كل ح�زب يق�ول الح�ق معي، والضالل 

: نث ڃ چ چ چ چ ڇ  م�ع اآلخر، وقد قال الل�ه تعالى: لنبيه 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں مث ]األنع�ام: 

.]160 - 159

ف�إذا صار الناس يبتدع�ون تفرقوا، وصار كل واحد يق�ول: الحق معي، 

وف�الن ض�ال مقص�ر، ويرميه بالك�ذب والبهتان وس�وء القصد، وما أش�به 

ذلك«.

* * *

ال�ضر الأعظم النافي للحرية المذمومة
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اأ�ضحاب الحريات المذمومة عبيد اأذلء

أصحاب الحريات المذمومة الذين يقولون ما شاءوا ويعتقدون ما شاءوا 

ليسوا أحرارا، بل عبيد ألهوائهم وأسرى ضالالتهم، قال تعالى: نث وئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ مث ]الفرق�ان: 43[، وقال تعالى: 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ مث ]الجاثية: 23[.

)1(: »أي: إنما يأتمر بهواه، فمهما رآه حس�نا  ق�ال الحافظ ابن كثي�ر 

فعله، ومهما رآه قبيحا تركه«.

وكذلك الش�أن في الذن�وب والمعاصي فإنها تس�ترق قل�وب أصحابها 

: »تعس عبد الدين�ار، تعس عبد الدره�م«)2(، ولذلك  كم�ا قال النب�ي 

قُّ  قُّ والعبوديَّة في الحقيقة هو رِّ )3(: »الرِّ قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية 

القلب وعبوديته، فما استرّق القلب واستبعده فهو عبده«.

فه�ؤالء الذين يس�مون أنفس�هم أحرارا، ويس�مون رك�وب المحرمات 

حرية، ويتفوهون بالباطل بدعوى الحرية هم في واقع األمر عبيد ألهوائهم 

وضالالتهم.

)1( تفسير القرآن العظيم ص1247.
)2( رواه البخاري كتاب الرقاق باب ما ُيتَّقى من فتنة المال )ص 1117 - رقم 6435(.

)3( العبودية ص6.
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)1(: »فمن أمات نفس�ه موتا إرادي�ا كان موته الطبيعي  ق�ال ابن القيم 

حي�اة ل�ه، ومعنى ه�ذه: أن الم�وت اإلرادي: ه�و قمع الش�هوات المردية، 

وإخماد نيرانها المحرقة، وتس�كين هوائجها المتلف�ة، فحينئذ يتفرغ القلب 

والروح للتفكر فيما فيه كمال العبد، ومعرفته، واالش�تغال به، ويرى حينئذ 

أن إيثار الظل الزائل عن قريب على العيش اللذيذ الدائم أخس�ر الخس�ران، 

فأما إذا كانت الش�هوات وافدة، واللذات مؤث�رة، والعوائد غالبة، والطبيعة 

حاكم�ة، فالقل�ب حينئذ: إما أن يكون أس�يرا ذلي�ال، أو مهزوما مخرجا عن 

وطنه ومستقره الذي القرار له إال فيه، أو قتيال ميتا وما لجرح به إيالم«.

* * *

)1( مدارج السالكين )210/3(

اأ�ضحاب الحريات المذمومة عبيد اأذلء
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الإذن للباطل بدعوى الحرية �ضبب ا�ضمحالل الحق

الباط�ل ضد الحق، والباطل إذا أذن له بدعوى الحرية فإنه يزاحم الحق، 

، وكيف كان  ويضل بس�ببه ضعفاء العق�ول، وإنظر إلى إس�تخالف آدم 

الن�اس مس�تضيئين بنور الوحي عش�رة قرون إلى قوم ن�وح، فاندرس العلم 

وظه�ر الجهل وُعب�دت األصنام وضل الخلق ضالال بعي�دا، فالبد من منع 

الباطل حتى ال يقوى ويزاحم الحق فُيضعفه.

)1(: »والش�رائع هي غ�ذاء القلوب  ق�ال ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة 

، ويروى مرفوع�ا »إن كل آدب يحب أن  وقوته�ا كم�ا قال ابن مس�عود 

تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن«.

ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته، استغنى عن طعام 

آخر حتى ال يأكله إن أكل منه إال بكراهة، وتجش�م، وربما ضره أكله، أو لم 

ينتف�ع به، ولم يك�ن هو المغذي له الذي يقيم بدن�ه، فالعبد إذا أخذ من غير 

األعم�ال المش�روعة بعض حاجته، قل�ت رغبته في المش�روع وانتفاعه به، 

بق�در ما اعتاض من غيره، بخالف من صرف نهمته وهّمته إلى المش�روع، 

فإنه تعظم محبته له ومنفعته به، ويتم دينه، ويكمل إسالمه.

ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صالح قلبه، تنقص رغبته في 

س�ماع القرآن، حتى ربما كرهه، ومن أكثر من الس�فر إلى زيارات المشاهد 

)1( اقتضاء الصراط المستقيم )544-542/1(
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ونحوها، ال يبقى لحج البيت الحرام في قلبة من المحبة والتعظيم ما يكون 

في قلب من وس�عته الس�نة، ومن أدمن على أخذ الحكمة واآلداب من كالم 

حكماء فارس والروم، ال يبقى لحكمة اإلس�الم وآدابه في قلبه ذاك الموقع، 

ومن أدمن قصص الملوك وس�يرهم، ال يبقى لقصص األنبياء وس�يرهم في 

قلبه ذاك االهتمام، ونظير هذا كثير.

وله�ذا جاء في الحديث ع�ن النبي  »ما ابتدع قوم بدعة إال نزع الله 

عنهم من السنة مثلها«، رواه اإلمام أحمد.

وهذا أمر يجده من نفسه من نظر في حاله من العلماء، والعباد، واألمراء، 

والعام�ة، وغيرهم، ولهذا عّظمت الش�ريعة النكير على م�ن أحدث البدع، 

وكرهته�ا، ألن الب�دع لو خرج الرج�ل منها كفافا ال علي�ه وال له لكان األمر 

خفيفا، بل البد أن يوجب له فس�ادا، منه: نقص منفعة الش�ريعة في حقه، إذ 

القلب ال يتسع للعوض والمعوض منه.

وله�ذا ق�ال  ف�ي العيدي�ن الجاهليي�ن »إن الل�ه ق�د أبدلك�م بهم�ا 

يومي�ن خي�را منهما«، فيبق�ى اغتذاء قلبه من ه�ذه األعم�ال المبتدعة مانعا 

ع�ن االغت�ذاء،- أو من كم�ال االغتذاء - بتل�ك األعمال الصالح�ة النافعة 

الش�رعية، فيفس�د عليه حاله من حيث ال يشعر، كما يفس�د جسد المغتذي 

باألغذية الخبيثة من حيث ال يشعر، وبهذا يتبين لك بعض ضرر البدع«.

الإذن للباطل بدعوى الحرية �ضبب ا�ضمحالل الحق
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)1(: »إن البدعة إذا انتشرت في  وقال شيخنا العالمة محمد العثيمين 

األمة اضمحلت السنة، ألن الناس يعملون، فإما بخير وإما بشر، ولهذا قال 

بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إال أضاعوا من السنة مثلها، يعني أو أشد، 

فالبدع تؤدي إلى نسيان السنن واضمحاللها بين األمة اإلسالمية«.

* * *

)1( شرح رياض الصالحين )331/2(
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المتجرد للحق لي�س كالمخّلط

األمة اإلسالمية كلما كانت قائمة بالحق داعية إليه فإنه من أسباب قوتها 
وحفظ عقيدتها وزيادتها في إيمانها وهداها وتقواها، فإذا شرعنا لها أسباب 
الفس�اد والضاللة بل والكف�ر والغواية بدعوى الحرية كما يريد الس�ويدان 
ف�إن هذه من أس�باب تأخيرها ع�ن المضي في أولوياتها م�ن الزيادة في كل 
خير من ش�ؤونها الدينية والدنيوية، ناهيك أن هذا التخليط يفتتن به ضعفاء 

اإليمان والعقول الذين يجب أن يصانوا عن أسباب الضالل والغواية.

)1(: »فإنك بالض�رورة تجد المتجرد  قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمي�ة 
للمش�روع أعظم إهتماما به من المش�رك بينه وبين غيره، ومن لم يدرك هذا 

فلغفلته أو إعراضه، وهذا أمر يعلمه من يعرف بعض أسرار الشريعة«.

)2(: »من ش�أن الجس�د إذا كان جائعا فأخ�ذ من طعام  وق�ال أيض�ا 
حاجت�ه، اس�تغنى ع�ن طعام آخ�ر، حت�ى ال يأكل�ه إن أكل من�ه إال بكراهة، 
وتجش�م، وربم�ا ضره أكل�ه، أو لم ينتفع به، ولم يكن ه�و المغذي له الذي 
يقي�م بدنه، فالعب�د إذا أخذ من غير األعمال المش�روعة بعض حاجته قلت 
رغبت�ه ف�ي المش�روع وانتفاعه ب�ه، بقدر ما اعت�اض من غي�ره، بخالف من 
ص�رف نهمت�ه وهمته إلى المش�روع، فإنه تعظم محبته ل�ه ومنفعته به، ويتم 

دينه، ويكمل إسالمه.

)1( اقتضاء الصراط المستقيم )545/1(
)2( اقتضاء الصراط المستقيم )544-542/1(

المتجرد للحق لي�س كالمخّلط
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ولذا تجد من أكثر من س�ماع القصائد لطل�ب صالح قلبه، ينقص رغبته 

ف�ي س�ماع الق�رآن، حت�ى ربما كره�ه، ومن أكث�ر من الس�فر إل�ى زيارات 

المشاهد ونحوها، ال يبقى لحج البيت الحرام في قلبة من المحبة والتعظيم 

ما يكون في قلب من وس�عته السنة، ومن أدمن على أخذ الحكمة واآلداب 

م�ن كالم حكماء ف�ارس والروم، ال يبق�ي لحكمة اإلس�الم وآدابه في قلبه 

ذاك الموق�ع، ومن أدمن ق�راءة قصص الملوك وس�يرهم، ال يبقى لقصص 

األنبياء وس�يرهم ف�ي قلبه ذاك االهتمام، ونظير ه�ذا كثير، ولهذا جاء في 

: »ما ابتدع قوم بدعة إال نزع الله عنهم من الس�نة  الحدي�ث عن النبي 

مثله�ا« رواه اإلم�ام أحمد، وهذا أمر يجده من نفس�ه من نظ�ر في حاله من 

العلماء، والعباد، واألمراء، والعامة، وغيرهم ولهذا عظمت الشريعة النكير 

عل�ى من أحدث البدع، وكرهته�ا، ألن البدع لوخرج الرج�ل منها كفافا ال 

عليه والله لكان األمر خفيفا، بل البد أن يوجب له فس�ادا، منه نقص منفعة 

الشريعة في حقه، إذ القلب ال يتسع للعوض والمعوض منه«.

فالدع�وة للحري�ات المذمومة والترخيص لمن ش�اء أن يقول ويعتقد ما 

ش�اء فضال عن تحريمه وكونه من أس�باب ضالل الخلق الذين يجب علينا 

نصحه�م وزجره�م ومنعهم م�ن الضالل رحمة بهم، من أس�باب تش�وش 

المس�لمين عن صراط ربهم المس�تقيم وش�رعه القويم، ومن أسباب زلزلة 

إيمانهم وعقائدهم، وال يقول بهذا إال من هو ساع في إضعاف المسلمين.
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)ت:490ه�( ق�ال العالمة أبو الفت�ح نصر ب�ن إبراهيم المقدس�ي 

معلقا على حديث افتراق األمة)1(: »وهذا يدل كل مس�لم عاقل على أن من 

، فهو ضالل�ة مردودة،  خال�ف م�ا كان عليه الرس�ول  وأصحابه 

وبدعة ممنوعة، وأن هذه المسائل المشكالت واآلراء والمضالت لم تكن 

في ذلك الوقت، وال تكلم فيها النبي  وال أصحابه، إذ لو كانوا تكلموا 

فيه�ا لنق�ل إلين�ا عنهم كما نقل غي�ره، فلما أنه لم ينق�ل دل على أنه ال أصل 

لشيء من ذلك، وإنما هو من إلقاء الشيطان في قلوب أوليائه ليشوش على 

المس�لمين أمرهم ف�ال يجوز الكالم فيه، فإنما ه�و متبع هوى، ضال خارج 

عن ش�رعهم وبائن عن سنتهم وحججهم هم، ألنهم حجة الله على عباده، 

ونصحاءه في أهل دينه، فما تكلموا فيه ساغ لغيرهم الكالم، وما سكتوا عنه 

فواجب تركه، والكالم فيه محرم«.

* * *

)1( مختصر الحجة على تارك المحجة )582-581/2(

المتجرد للحق لي�س كالمخّلط
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حرية الأقوال الباطلة هو الخو�س الممنوع
الترخي�ص ألن يق�ول الن�اس م�ا ش�اءوا، ويعتقدوا ما ش�اءوا كم�ا يريد 
الس�ويدان ه�و الخوض واالس�تمتاع الذي حّرم�ه الله عز وج�ل في كتابه، 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث  تعال�ى:  ق�ال 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ مث ]التوبة: 69[.

)1(: »جمع س�بحانه بين االس�تمتاع  قال ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة 
بالخ�الق، وبي�ن الخ�وض الباطل، ألن فس�اد الدي�ن إما أن يق�ع باالعتقاد 

الباطل، والتكلم به، أو يقع في العمل بخالف اإلعتقاد الحق.

والثاني: فسق األعمال، ونحوها. واألول: هو البدع، ونحوها. 

والثاني: من جهة الشهوات«. واألول: من جهة الشبهات.  

فالواج�ب على الخلق أن يقولوا القول الس�ديد كم�ا أمرهم ربهم تبارك 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  نث  تعال�ى: 
 -  70 ]األح�زاب:  مث  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ 

71[، فاألقوال المس�ددة يحصل بها صالح األعم�ال كما هو منطوق اآلية، 

أم�ا أن يقول الناس ما ش�اءوا بدعوى الحرية كما يريد الس�ويدان فهذا زيغ 
وضالل.

* * *
)1( اقتضاء الصراط المستقيم )119-118/1(
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العبد يثاب ويعاقب على الأ�ضباب والو�ضائل

العبد يثاب ويعاقب على األس�باب والوس�ائل، إن خيرا فخير، وإن شرا 

فش�ر، فال يخرج كالم الناس وأفعالهم عن الخير أو الش�ر، فحينئذ ال حرية 

ألح�د ف�ي قول الباطل وفعل�ه أو األذن فيه قال تعالى: في ش�أن دعاة الخير 

مث  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  نث 

]الس�جدة: 24[، وقال سبحانه في شأن دعاة الشر نث ھ ھ ے 

ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ مث ]القصص: 41[.

: »من دعا إلى هدى كان  وعن أبي هريرة  قال: قال رس�ول الله 

له من األجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن 

دع�ا إل�ى ضالل�ة كان عليه م�ن اإلثم مثل آثام م�ن تبعه، ال ينق�ص ذلك من 

آثامهم شيئا«)1(.

)2(: »هذا الحديث - وما أش�بهه  قال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

من األحاديث - فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخير، وفضل الداعي، 

والتحذير من الدعاء إلى الضاللة والغي، وعظم جرم الداعي وعقوبته.

والهدى: هو العلم النافع، والعمل الصالح.

أو ضاللة )ص  إلى هدى  أو سيئة ومن دعا  باب من سنة سنة حسنة  العلم  )1( رواه مسلم كتاب 
1165 - رقم 6084(

)2( بهجة قلوب األبرار ص45-44.

العبد يثاب ويعاقب على الأ�ضباب والو�ضائل
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فكل من عّلم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقه يحصل لهم فيها 

علم: فهو داع إلى الهدى.

وكل م�ن دع�ا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله، أو بحقوق الخلق العامة 

والخاصة فهو داع إلى الهدى.

وكل من اهتدى في علمه أو عمله، فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى.

وكل م�ن تق�دم غيره بعمل خيري، أو مش�روع عام النف�ع فهو داخل في 

هذا النص.

وعكس ذلك كله: الداعي إلى الضاللة.

فالداعون إلى الهدى: هم أئمة المتقين، وخيار المؤمنين.

والداعون إلى الضاللة: هم األئمة الذين يدعون إلى النار.

وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى.

وكل م�ن أع�ان غي�ره عل�ى اإلث�م والع�دوان فه�و م�ن الداعي�ن إل�ى 

الضاللة«.

وق�ال ش�يخنا العالم�ة محم�د العثيمي�ن  ف�ي فوائ�د حديث أبي 

)1(: »في هذا دليل على أن المتس�بب كالمباش�ر، فهذا الذي دعا  هريرة 

)1( شرح رياض الصالحين )361/2(
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إل�ى اله�دى تس�بب فكان له مث�ل أجر من فعل�ه، والذي دعا إلى الس�وء أو 

الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه.

وقد أخذ العلماء الفقهاء  من ذلك قاعدة بأن الس�بب كالمباش�رة«. 

فالمرخ�ص للن�اس في اعتق�اد الباطل وق�ول الضاللة كما يريد الس�ويدان 

بدعوى الحرية آثم ألنه متسبب في نشر الضاللة.

* * *

العبد يثاب ويعاقب على الأ�ضباب والو�ضائل
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الحرية للباطل وال�ضالل من التعاون على الإثم والعدوان

أفعاق�ل فض�ال عن داعية يدعو الناس ألن يقولوا ما ش�اءوا، ويعتقدوا ما 

شاءوا بدعوى الحرية؟!!!

واج�ب المس�لم عموما والداعية خصوص�ا التعاون عل�ى البر والتقوى 

ال التع�اون عل�ى اإلثم والع�دوان، ق�ال تعال�ى: نث ەئ وئ وئ ۇئۇئ 

اعتق�اد  م�ن ش�ر  ويكف�ي   ،]2 ]المائ�دة:  مث  ی  ېئ  ېئ ۈئ  ۈئ  ۆئ ۆئ 

الكافري�ن وانح�راف مق�االت الزائغي�ن نع�ت الل�ه لهم بالخاس�رين، 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  نث  تعال�ى:  ق�ال 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ مث الكه�ف: ]103 - 105[.

وما حاجة المسلمين لهذا التنظير الذي يدعو إليه طارق السويدان الذي 

ه�و محض ضالل�ة، فالدين كامل ولل�ه الحمد والمّنة بدع�وة خاتم النبيين 

، وش�أن المس�لم لزوم هذا الكمال ومحاذرة أنواع الضالالت  محمد 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  نث  تعال�ى:  ق�ال  فيه�ا،  الترخي�ص  ال 

مث ]المائ�دة:3[، ق�ال العالم�ة عبدالرحمن  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 
)1(: »ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام  السعدي 

الدي�ن وأصول�ه وفروع�ه، ف�كل متكل�ف يزعم أنه الب�د للناس ف�ي معرفة 
)1( تيسير الكريم الرحمن ص230
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عقائده�م وأحكامه�م إلى علوم غير علم الكتاب والس�نة م�ن علم الكالم 

وغيره فهو جاهل مبطل في الدين«.

فمن يرخص للناس أن يقولوا ما شاءوا ويعتقدوا ما شاءوا بدعوى الحرية 

كما يقول السويدان فهو مبتغ الشر في الخلق، أما داعية الخير والهدى فهو 

ال�ذي يأم�ر بالمعروف وينهى عن المنك�ر، ويدل على الخي�ر ويعين عليه، 

ويحّذر من الشر وال يعين عليه.

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  نث  تعال�ى:  ق�ال 

اب�ن  الحاف�ظ  ق�ال   ،]104 عم�ران:  ]آل  مث  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ 
)1(: »يق�ول تعال�ى: نث ڳ ڳ ڳ مث، منتصبة للقي�ام بأمر الله  كثي�ر 

ف�ي الدعوة إلى الخير واألمر بالمع�روف والنهي عن المنكر، نث ڻ ڻ 

ۀ ۀ مث، قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة. يعني 
: نث ڳ  المجاهدين والعلماء، وقال أبو جعفر الباقر: قرأ رسول الله 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ مث، ث�م ق�ال: »الخير اتباع القرآن وس�نتي«، رواه ابن 
مردويه، والمقصود من هذه اآلية، أن تكون فرقة من هذه األمة متعدية لهذا 

الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من األمة بحسبه«.

فهذا ش�أن المؤمن يأم�ر بالمعروف والخير، وينهى عن المنكر والش�ر، 

وأعظ�م المع�روف توحي�د الله وحق�وق كلم�ة التوحيد من إقام�ة األركان 

)1( تفسير القرآن العظيم ص252

الحرية للباطل وال�ضالل من التعاون على الإثم والعدوان



بطالن العلمانية ونق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان
296

والفرائ�ض، وأش�نع المنك�ر وأقبح الش�ر الش�رك بالل�ه وإتي�ان الموبقات 

)الكبائ�ر( فكي�ف يخرج العبد ع�ن هذه الصف�ة إلى الترخيص في الش�رك 

المؤمني�ن ش�أن  ف�ي  تعال�ى:  ق�ال  الحري�ة،  بدع�وى  الباطل�ة  واألق�وال 

ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  نث 

ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

تعال�ى  وق�ال   ،]71 ]التوب�ة:  مث  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ 

ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  نث  المنافقي�ن:  ش�أن  ف�ي 

ھ ۈ مث ]التوب�ة: 67[، فالدع�وة ألن يقول الن�اس ما ئاءوا ويعقتدوا 

م�ا ش�اءوا ه�و م�ن المنك�ر ال�ذي يتعاض�د علي�ه المنافق�ون وأهل الش�ر.

* * *
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الله اأمر بالإنتهاء عن قول ال�ضوء واعتقاد الباطل

دع�وة الس�ويدان ألن يقول الناس ماش�اءوا ويعتقدوا ما ش�اءوا بدعوى 

الحرية مضادة ألمر الله وشرعه، فالله أمر باالنتهاء عن قول السوء واعتقاد 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث  الباط�ل، ق�ال تعال�ى: 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ 
چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ 
ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ 
ڑ ک مث ]النساء: 171[، فالله أمر باإلنتهاء عن قول الباطل والتدين به، 
)1(: »ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو واإلطراء،  قال الحافظ ابن كثير 

وه�ذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد في عيس�ى حتى رفعوه فوق 

المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة، إلى أن اتخذوه إلها من 

دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه 

عل�ى دينه، فاّدعوا فيهم العصمة، واّتبعوهم في كل ما قالوه س�واء كان حقا 

أو باطال، أو ضالال أو رشادا، أو صحيحا أو كذبا«.

: »يأتي الشيطان أحدكم  وعن أبي هريرة  قال: قال رس�ول الله 

فيق�ول: م�ن خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: م�ن خلق الله؟ فإذا بلغه 

فليستعذ بالله، ولينته.

)1( تفسير القرآن العظيم ص385

الله اأمر بالإنتهاء عن قول ال�ضوء واعتقاد الباطل
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وفي لفظ: فليقل: آمنت بالله ورسله)1(

)2(: »احتوى هذا الحديث على  ق�ال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 
أنه البد أن يلقي الش�يطان هذا اإليراد الباطل: إما وسوس�ة محضة، أو على 
لسان ش�ياطين اإلنس ومالحدتهم، وقد وقع كما أخبر، فإن األمرين وقعا، 
ال يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السؤال الباطل، 
وال يزال أهل اإللحاد يلقون هذه الش�بهة التي هي أبطل الش�به، ويتكلمون 

عن العلل وعن مواد العالم بكالم سخيف معروف.

وق�د أرش�د النبي  في ه�ذا الحدي�ث العظيم إلى دفع هذا الس�ؤال 
بأمور ثالثة: باإلنتهاء، والتعوذ من الشيطان، وبااليمان.

أم�ا االنتهاء - وهو األمر األول - فإن الله تعالى جعل لألفكار والعقول 
حدًا تنتهي إليه، وال تتجاوزه، ويس�تحيل لو حاولت مجاوزته أن تس�تطيع، 

ألنه محال«.

ثم قال)3(: »األمر الثاني: التعوذ بالله من الشيطان، فإن هذا من وساوسه 
وإلقائه في القلوب، ليشكك الناس في اإليمان بربهم، فعلى العبد إذا وجد 
ذلك أن يس�تعيذ بالله منه، فمن تعّوذ بالله بصدق وقوة أعاذه الله وطرد عنه 

الشيطان، واضمحلت وساوسه الباطلة.
)1( رواه البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده )ص 546 - رقم 3276(، ومسلم 

كتاب اإليمان باب بيان الوسوسة في اإليمان وما يقوله )ص 69- رقم 345(
)2( بهجة قلوب األبرار ص39

)3( بهجة قلوب األبرار ص41-40
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األم�ر الثال�ث: أن يدفعه بم�ا يضاده من اإليم�ان بالله ورس�له، فإن الله 

ورس�له أخبروا بأنه تعالى األول الذي ليس قبله ش�يء، وأنه تعالى المنفرد 

بالوحدانية، وبالخلق واإليجاد للموجودات السابقة والالحقة.

فه�ذا اإليمان الصحيح الصادق اليقيني يدفع جميع ما يضاده من الش�به 

المنافيه له، فإن الحق يدفع الباطل، والشكوك ال تعارض اليقين«.

* * *

الله اأمر بالإنتهاء عن قول ال�ضوء واعتقاد الباطل
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الأقول الباطلة بريد الكفر
الحرية لألقوال واالعتقادات ش�ر محض، ف�إن الكذب يهدي للفجور، 
، فش�أن المؤمن ق�ول الخير  والص�دق يه�دي للب�ر، كم�ا ق�ال النب�ي 
وتحريه، ألن الخير وقول الحق والعمل الصالح يهدي إلى صالح األعمال، 

ق�ال تعالى: نث ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 
الحاف�ظ  ق�ال   ،]9 ]يون�س:  مث  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
)1(: »أي: يس�ددهم ويرشدهم ويوفقهم  عبدالرزاق الرس�عني الحنبلي 

لإلستقامة على سلوك النجاة بسبب إيمانهم«.

وفي المقابل األقوال الباطلة تهدي للش�ر، ولذل�ك قال العلماء: »البدع 
بريد الكفر«.

والل�ه ع�ز وجل ذكر أن م�ن اعتصم بوحي�ه ُهدي فقال س�بحانه: نث ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ مث ]آل عم�ران: 101[، وذك�ر أن م�ن ل�م 
يعتصم بشرع الله ويؤمن باإلسالم فإن الله يقلب قلبه في أنواع الضالالت، 

ق�ال تعال�ى: نث جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 
جت حت خت مث ]األنعام: 110[.

: »نبئت أن ابن مسعود  كان يقول: تكون ردة  وقال ابن س�يرين 
شديدة«، قال ابن سيرين: »ال أعلم التقحم في الكفر أو الردة إال سواء، وإن 

الردة تكون في أصحاب األهواء«)2(.

)1( رموز الكنوز )13/3(
)2( مختصر المحجة على تارك المحجة )270/1(
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قال العالمة أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي  )ت:490ه�()1(: 

: إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين  »تقدم كالم ابن مسعود 

ال يذه�ب في م�رة واحدة، ولك�ن الناس يح�دث لهم بدع بع�د بدع، حتى 

يخرج اإلس�الم من قلبه، أو شك أن يدع الناس ما ألزمهم الله عز وجل من 

فرضه من الصالة والصيام والزكاة والحج إلى البيت الحرام، ويتكلموا في 

ربه�م عز وجل، فم�ن أراد ذلك الزمان فالهرب، فقيل: ي�ا أبا عبدالرحمن: 

فإلي أين الهرب؟ فقال: الهرب؟ وال تجالس أحدًا من أهل البدع عس�ى أن 

تسلم«.

گ  ک  ک  ک  ک  وق�ال الله تعال�ى: ف�ي الكافري�ن: نث 

تعال�ى:  وق�ال   ،]109 ]البق�رة:  مث  ۓ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  نثحئ 

:)2( مت ىت مث ]آل عم�ران: 100[، ق�ال ش�يخنا العالمة محم�د العثيمين 

»قوله نث مت مث، المراد به: الكفر المخرج عن الملة، لكنهم قد ال يستطيعون 

أن يخرجونا من اإليمان بالكلية، لكن بالتدريج مما يلقونه أمامنا من معوقات 

كمال اإليمان، حتى ينحل اإليمان ش�يئا فشيئا، وال يبقى في القلوب شيء، 

وحينئذ يكون الكفر المحض«.

* * *

)1( مختصر المحجة على تارك المحجة )672-671/2(
)2( تفسير سورة آل عمران )572/1(

الأقول الباطلة بريد الكفر



بطالن العلمانية ونق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان
302

الحريات المذمومة هو الفرح المهلك

الف�رح نوعان: محمود، ومذم�وم، فالفرح المحمود ه�و الفرح بالطاعة 

وتيسير الخير والرزق وأنواع المسرات المحبوبة لله والمباحة، قال تعالى: 

 ،]58 ]يون�س:  مث  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  نث 

ففضله اإلسالم واإليمان، ورحمته العلم والقرآن)1(.

وف�ي الصحيحي�ن قال النب�ي  : »للصائم فرحت�ان، فرحه عند فطره 

وفرحة يوم يلقى ربه«.

أم�ا االس�تمتاع بالخ�الق الباط�ل والخ�وض المح�رم بدع�وى الحرية 

والف�رح بأن�واع المعاصي واالعتق�ادات المنحرف�ة واألق�وال الباطلة فهو 

الف�رح المذموم الذي أهلك الله أهل�ه وجعلهم عبرة وآية لمن بعدهم، قال 

)2(: »ومم�ا - يدل على أن الفرح من أس�باب المكر - مالم  اب�ن القي�م 

يقارن�ه خ�وف -، قول�ه تعال�ى: نث ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

]األنع�ام: 44[،  مث  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

وقال قوم قارون له نث ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې مث ]القصص: 76[، فالفرح 

مت�ى كان بالله، وبما م�ّن الله به، مقارنا للخوف والح�ذر لم يضر صاحبه، 

ومتى خال عن ذلك ضره والبد«.

)1( مدارج السالكين )88/3(
)2( مدارج السالكين )90/3(
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فالخ�روج ع�ن اإليم�ان وع�ن االنقياد لله هو م�ن غ�رور الكافرين نث ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ مث ]المل�ك: 20[، فم�ا ت�راه م�ن إص�رار الكافري�ن عل�ى 
كفرهم هو محض غرورهم وفرحهم المذموم بضالالت عقولهم.

* * *

الحريات المذمومة هو الفرح المهلك
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العبودية لله تكريم ولي�ضت تحقيرا

ك�ّرم الله آدم فأس�جد ل�ه مالئكته، وك�ّرم ذريته بأن خلقهم في أحس�ن 

تقويم، قال تعالى: نث ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ مث ]التين: 4[، قال الحافظ 

)1(: »إن�ه تعال�ى خلق اإلنس�ان في أحس�ن صورة وش�كل،  اب�ن كثي�ر 

منتصب القامة سوي األعضاء حسنها«.

وزاد الله بني آدم تكريما بأن إس�تخلفهم في األرض ووكل بهم مالئكته 

يحفظونه�م، وأنزل عيلهم كتبه وأرس�ل إليهم رس�له ليعصمهم من أس�اب 

الض�الل والغواي�ة، وأمرهم بما هو خير لهم تكريم�ا لهم ال إهانة وتحقيرا، 

فعبودية الله عزة وشرف وكرامة، قال تعالى: نث ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ مث ]فاط�ر: 10[، فالكل�م الطي�ب والعمل الصالح 

هو العزة حقا، أما أن يقول الناس ما شاءوا ويفعلوا ما شاءوا بدعوى الحرية 

: »وجعل الذل والصغار  فهذا هو الذل والصغار والهوان كما قال النبي 

على من خالف أمري«)2(.

وأوام�ر الل�ه لخلقه ونواهيه ه�و اصطفاء للبش�رية لعبودي�ة الله وحده 

ال ش�ريك، قال تعال�ى: نث ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ۈئ مث 

)1( تفسير القرآن العظيم ص1488
)2( علقه البخاري، ورواه أحمد
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]الح�ج: 78[، وكل أوام�ر الله لخلق�ه صغيرها وكبيرها خير للبش�ر، كما قال 

تعالى: نث ھ ے ےۓ ۆ مث ]التغابن: 16[.

ې  ې  وانظ�ر كي�ف ذك�ر الله ض�الل الخل�ق فق�ال س�بحانه: نث 

ۈئ  نث  منه�م  اس�تثنى  وم�ا   ،]71 ]الصاف�ات:  مث  ى  ى  ې  ې 

العالم�ة  ش�يخنا  ق�ال   ،]74 ]الصاف�ات:  مث  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

محم�د العثيمي�ن  ف�ي فوائد اآلية)1(: »ومن فوائدها: تش�ريف هؤالء 

المخلصين بإضافة عبوديتهم إلى الله تعالى، فإنه ال شك أنه من يضاف إلى 

الله عز وجل ينال الش�رف، ولهذا شّرف الله تعالى بيته بإضافته إليه، فقال: 

بإضافته�ا  المس�اجد  لل�ه  ا وش�ّرف   ،]26 ]الح�ج:  مث  ڎ  ڇ  ڇ  نث 

لي�ه نث ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ گ مث ]البق�رة: 114[، وس�ماها النب�ي   إ

بيوت الله »ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله«، وهذا ال ش�ك تش�ريف 

للمضاف«.

فمن عبدالله وحده فقد أكرم نفس�ه وشّرفها بعبودية الله، ومن عبد هواه 

وتأل�ه لغي�ر م�واله فقد حقر نفس�ه وأهانه�ا، فالعبودية لله ش�رف وتوحيد، 

والعبودية لغير الله شرك وزيغ ومهانة.

: هذا وثان�ي نوع�ي التوحي�د توحيد العب�ادة منك  ق�ال اب�ن القي�م 

للرحمن

)1( تفسير سورة الصافات ص170

العبودية لله تكريم ولي�ضت تحقيرا
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وال ع��ب��دا  ل��غ��ي��ره  ت��ك��ون  ت��ع��ب��د ب��غ��ي��ر ش��ري��ع��ة اإلي��م��ان***أال 

وال� واإلي��م��ان  ب��اإلس��الم  إح��س��ان ف��ي س��ر وف���ي إع��الن***فتقوم 

الت� ذلك  ركنا  واإلخالص  �وح�ي��د ك�ال�رك�ني�ن لل�ب�ن�ي�ان«.***والصدق 

فما أزكى وأشرف عباد الرحمن، يكفي في فضلهم أن الله قال لهم: نث ھ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ى ى ائ ائ مث ]الزخرف: 69 - 71[.

فعبودي�ة تورث الجنة فأنعم بها وأكرم فلنصب�رن عليها حتى نوافي ربنا، 

وعبودية الهوى والتأله لغير الله تورث النار وبئس المصير.

)1(: »قال تعالى: - عن المس�يح نث ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  قال ابن القيم 

ېئ ىئ مث ]الزخ�رف: 59[، فجل غايته العبودي�ة ال اإللهية، كما يقول أعداؤه 

النص�ارى، ووصف أك�رم خلقه عليه، وأعاله�م عنده منزل�ة بالعبودية في 

أشرف مقاماته، فقال تعالى: نث ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ېئ مث ]البقرة: 

23[، وق�ال تبارك وتعالى: نث ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ٴۇ مث ]الفرقان: 1[، 

وق�ال: نث ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ې مث ]الكه�ف: 1[، فذكره بالعبودية 

في مقام إنزال الكتاب عليه والتحدي بأن يأتوا بمثله، وقال: نث ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ مث ]الجن: 19[.

)1( بدائع التفسير )204-203/1(
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فذك�ره بالعبودية في مقام الدعوة إليه، وقال نث ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ ٹ مث ]اإلس�راء: 1[، فذك�ره بالعبودية في مقام اإلس�راء، وفي الصحيح 

عن�ه  أن�ه ق�ال: »ال تطروني كما أط�رت النصارى المس�يح ابن مريم، 

فإنم�ا أن�ا عبد فقولوا: عبدالله ورس�وله«، وفي الحديث »أن�ا عبد آكل كما 

يأكل العبيد، وأجلس كما يجلس العبيد«.

وف�ي صحي�ح البخ�اري ع�ن عبدالله بن عم�رو  قال: »ق�رأت في 

: محمد رس�ول الله، عبدي ورس�ولي، س�ميته  الت�وراة صف�ة محم�د 

المتوكل، ليس بفظ وال غليظ، وال صخاب باألس�واق، وال يجزي بالس�يئة 

السيئة، ولكن يعفو ويغفر««.

* * *

العبودية لله تكريم ولي�ضت تحقيرا
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الواجب التوا�ضي بالحق ومحاذرة اأ�ضباب الخ�ضران
دع�وة الس�ويدان ألن يعتقد الناس ما ش�اءوا ويبدوا ما ش�اءوا ويقولوا 
م�ا ش�اءوا بداعي الحرية دعوة ضالل وخس�ار، ق�ال الله تب�ارك وتعالى: 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ مث ]العصر: 1 - 3[، فهذه السورة جاءت بأقوى 
األدل�ة وأوضحها على خس�ران من ل�م يدع إلى تحقيق اإلس�الم وتوحيده 
والعمل الصالح والتواصي بذلك كله والصبر عليه، وقد أكّد الله ذلك بعدة 

مؤكدات:

األول: تصدير الخطاب بالقسم.

الثاني: حرف التوكيد نث ٻمث.

الثالث: العموم المستفاد من »ال« اإلستغراق في قوله تعالى:نث ٻ مث.

الرابع: اإلس�تثناء في قوله تعال�ى:نث پ پ ڀ ڀ ڀ مث، 
واإلستثناء دليل التناول ومعيار العموم.

فالخل�ق كله�م في خس�ار وس�عيهم في ض�الل إال الذين آمن�و وعملوا 
: »ل�و تدب�ر الن�اس هذه الس�ورة  الصالح�ات، ق�ال اإلم�ام الش�افعي 

لوسعتهم«)1(.

، وليت الس�ويدان تّدبر هذه الس�ورة من القرآن  وص�دق الش�افعي 
فقط ولو فعل ألراح الخلق من تنظيره.

)1( تفسير القرآن العظيم ص7502
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)1(: »وأما قول�ه: نث ڀ  ق�ال ش�يخنا العالم�ة محم�د العثيمي�ن 
ٺمث يعني: أن بعضهم يوصي بعضهم بالحق، وهو ما جاءت به الرس�ل 
نث ٺ ٺ مث، ألن النف�س تحت�اج إل�ى صب�ر لفع�ل الطاع�ات وت�رك 

المحرمات، وأقدار الله المؤلمة«.

وتأمل هذه السورة جيدا كيف أمر الله مع معرفة الحق ولزومه والعمل به 
)2(: »لم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر  التواص�ي به، قال اب�ن القيم 
علي�ه، حت�ى يوصي بعضهم بعضا به ويرش�ده إليه ويحضه علي�ه، وإذا كان 
من عدا هؤالء خاس�را فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب، 
ف�ال يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوت�ه وعزيمته فال يصبر عليه، بل قد 
يت�وارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس س�يره، فيدرك الباطل 
حقا والحق باطال، والمعروف منكرا، والمنكر معروفا، فينتكس في س�يره، 
ويرج�ع عن س�فره إلى الله وال�دار اآلخرة إلى س�فره إلى مس�تقر النفوس 
المبطل�ة التي رضي�ت بالحياة الدني�ا واطمأنت لها وغفلت ع�ن الله وآياته 
وترك�ت االس�تعداد للقائه، ولو لم يكن في عقوب�ة الذنوب إال هذه العقوبة 

وحدها لكانت داعية إلى تركها، والبعد منها، والله المستعان«.

وه�ذا ال�ذي ذكره ابن القيم  ف�ي آثار الذنوب، فكيف بآثار الش�رك 
والكفر ومقاالت الضالل التي ُيرخص فيها الس�ويدان بداعي الحرية، فأين 

دعوة السويدان من دعوة الله بالتواصي بالحق؟!!!

* * *
)1( شرح رياض الصالحين )373/2(

)2( بدائع التفسير )326/5(

الواجب التوا�ضي بالحق ومحاذرة اأ�ضباب الخ�ضران
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الحريات المذمومة واردات العدو المبين

من�ذ أدخ�ل الله آدم وزوج�ه عيلهما الس�الم الجنة فقد ابتاله�م الله عز 

وج�ل بالنه�ي عن أكل ش�جرة معين�ة، وهذه تقيي�د لحريتهم ف�ي إصطالح 

المعاصرين، وهو في ش�ريعة الله زجر عن اتباع الهوى، وقّدر الله على آدم 

المعصي�ة فأكل من الش�جرة، وحّذر الله ذري�ة آدم وهي الخليقة جمعاء من 

الحريات المذمومة، وهي المناهي الشرعية، وبّين الله عز وجل أنها واردات 

من العدو إبليس، وال يأذن في وارادت إبليس إال من هو من جنده.

ق�ال تعال�ى: نث ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې ې ى 

العالم�ة  ق�ال   ،]123 ]ط�ه:  مث  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

)1(: »يخب�ر تعالى أنه أم�ر آدم وإبليس أن يهبطا  عبدالرحمن الس�عدي 

إلى األرض، وأن يتخذوا الش�يطان عدوا لهم، فيأخذوا الحذر منه، ويعدوا 

له عدته، ويحاربوه، وأنه س�ينزل عليهم كتبا ويرسل إليهم رسال يبينون لهم 

الطري�ق المس�تقيم الموصل�ة إليه وإلى جنت�ه، ويحذرونهم م�ن هذا العدو 

المبين، وأنهم أي وقت جاءهم ذلك الهدي الذي هو الكتب والرس�ل، فإن 

من اتبعه، اتبع ما أمر به، واجتنب ما نهى عنه، فإنه ال يضل في الدنيا وال في 

اآلخرة وال يشقى فيهما، بل قد هدى إلى صراط مستقيم في الدنيا واآلخرة، 

وله السعادة واألمن في اآلخرة.

)1( تيسير الكريم الرحمن ص597
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وق�د نفى عنه الخ�وف والحزن في آية أخرى بقول�ه: نث ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ مث ]البق�رة: 38[، واتب�اع اله�دى بتصدي�ق الخب�ر 

وعدم معارضته بالشبه، وامتثال األمر بأن ال يعارضه بشهوة«.

)1(: »ه�ذه الحقيقة هي  وق�ال العالم�ة محم�د الطاهر ب�ن عاش�ور 

ب�ث الع�داوة في نف�وس المؤمني�ن لخواطر الش�ر الصارفة لهم ع�ن الخير 

والموقعة لهم في الش�رور، إذ بّين أن مصدرها هو اتجاه األرواح الشيطانية 

نحو النفس الصالحة إلفس�اد صالحها وهو المسمى بالوسواس وبهمزات 

الش�ياطين، فإنه�ا إذا خالط�ت ظلماتها أن�وار الخير غّيرت مرآه�ا، وأنتنت 

رياه�ا، وأعلمن�ا أن تل�ك االتجاهات قارنت اإلنس�ان في وق�ت وجوده إذ 

وس�وس أص�ل الش�ياطين إلى أصل�ي اإلنس�ان آدم وزوجه بما كان س�بب 

س�لب النعيم عنهما، وأب�ان أن باعث ذل�ك االتجاه الش�يطاني هو باعث 

ع�داوة جنس�ية منبثقة عن كراهة فطرية، وآيات القرآن ودالئل الس�نة في 

ذل�ك كثيرة، قال تعالى: نث ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ ھ مث ]األعراف: 27[، وقال: نث ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ مث ]البقرة: 208[، وبّين أن الش�يطان لعين الله ورجيمه فالمؤمن 

إذا أيق�ن أن إعراضه عن الطاعات ونزعه إل�ى المنهيات وارد إليه من اتجاه 

ع�دو مبي�ن، ومدبر غير ناص�ح وال أمين، وعل�م أنه في تل�ك الحالة مطيع 

)1( أصول النظام االجتماعي في اإلسالم ص79

الحريات المذمومة واردات العدو المبين
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لع�دوه األلد، معرض عن حبيبه الذي ال يع�وض بأحد، نث ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎڎ ژ مث ]الس�جدة: 4[، صار وازعه النفس�اني جامعا بين عاملي محبة 

يح�ب أن توصل، وع�داوة يحب أن تثلم، فعظم�ت كراهية العصيان وظهر 

مص�داق جمع األمرين في قوله: نث ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ک مث ]الحجرات: 7[، وإن اإلعراض عن رغبة 

المحبوب وإن كانت في الجفاء درجة ذميمة، فمشايعة عدو الحبيب لها من 

الشناعة قيمة وأية قيمة«.

فالحرية المخالفة ألمر الله وشرعه هي سبل الشيطان، فلو أن دعاة الشر 

س�موا األم�ور بحقائقها وقالوا للناس: نحن دعاة إلى س�بل الش�يطان لقال 

لهم الن�اس: »ڃ ڃ ڃ چ چ«، ولكنهم خدعوه�م وغّروهم وزّينوا 

لهم سبل الشيطان وسموها »حرية«.

قال تعالى: نث چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ مث ]األنعام: 153[.

)1(: »اعلموا أنما الس�بيل س�بيل واح�د، جماعه الهدى،  ق�ال قتادة 

ومصيره الجنة، وأن إبليس ش�رع سبال متفرقة، جماعها الضالل، ومصيرها 

إل�ى النار، وهذا كت�اب أنزلناه مبارك، هو هذا القرآن ال�ذي أنزل الله تبارك 

، فاتبعوه واتقوا الله لعلكم ترحمون«. وتعالى على نبينا محمد 

)1( مختصر الحجة على تارك المحجة )59/1(
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وس�بب ه�ذا التنظير الباطل الش�يطاني هو أن ه�ؤالء المتعالمين لم يقع 

كالم الل�ه ع�ز وج�ل ورس�وله  ف�ي قلوبهم موقع�ه، وإال ف�كل مؤمن 

يخشى وعيد الله لمن أذن في نشر الضاللة. 

)1(: »وقد كان لهذه الس�ورة  قال العالمة محمد بن على الش�وكاني 

، فأخرج الطبراني في األوسط، والبيهقي في  ش�أن عظيم عند الس�لف 

الش�عب عن أبي مزينة الدارمي، وكانت له صحب�ة قال: »كان الرجالن من 

أصح�اب محم�د  إذا التقي�ا لم يتفرق�ا حتى يقرأ أحدهم�ا على اآلخر 

سورة العصر ثم يسلم أحدهما على اآلخر«.

قلت: ولعل الحامل لهما على ذلك ما اشتملت عليه من الموعظة الحسنة 

من التواصي بالحق والتواصي بالصبر بعد الحكم على هذا النوع اإلنساني 

حكما مؤكدا بأنه في خير، فإن ذلك مما ترجف له القلوب، وتقش�عر عنده 

الجلود، وتقف لديه الشعور، وكأن كل واحد من المتالقيين يقول لصاحبه: 

أنا وأنت وس�ائر أبناء جنس�نا وأهل جلدتنا خاس�ر ال محالة إال أن نتخلص 

ع�ن هذه الرزية، وينجو بنفس�ه عن ه�ذه البلية، باإليم�ان والعمل الصالح، 

والتواصي بالحق والصبر«.

* * *

)1( النشر لفوائد سورة العصر ص35-34

الحريات المذمومة واردات العدو المبين
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الباطل ينزل منزلة المعدوم

الباط�ل ال يق�وم عليه دليل صحي�ح ألنه ضالل، وما كان هذا ش�أنه فهو 
مع�دوم، ال إب�داء له وال إعادة، فواجب المس�لم أن ُيّن�زل الضالل والباطل 
منزل�ة المع�دوم، فمن يرّوج للباطل بدعوى ا لحرية هو بمنزلة من يأتي إلى 

جرف هار فيسعى في تشييد أركانه. 

ق�ال تعال�ى: نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ مث ]س�بأ: 49[، ق�ال 
)1(: »ومعن�ى نث ٻ ٻ پ پ  العالم�ة محمد الطاهر بن عاش�ور 
پ مث، الكناي�ة ع�ن اضمحالله وزواله، وهو ما عّب�ر عنه بالزهوق في قوله 

تعالى: نث ں ڻ ڻ ڻ ڻ مث ]اإلسراء: 81[، في سورة اإلسراء.

وذل�ك أن الموج�ود الذي تك�ون له آثار إم�ا أن تكون آثاره مس�تأنفة أو 
معادة، فإذا لم يكن له إبداء وال إعادة فهو معدوم وأصله مأخوذ من تصرف 

الحي، فيكون نث ٻ ٻ مث نث پ پ مث، كناية عن الهالك«.

فال�ذي يعرفه كل عاق�ل أن الحريات المذمومة من اعتق�اد الباطل وقول 
الضالل�ة والله�و المحرم زب�د الخير فيه، وم�ن رخص فيه بدع�وى الحرية 

كالسويدان فهو كمن يريد أن يجعل الغثاء جوهرا وهيهات!!

قال تعال�ى: نث ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ 
ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

)1( التحرير والتنوير )239/22(
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وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی مث 

)1(: »إن الس�يل إذا خالط األرض ومّر عليها  ]الرع�د: 17[، قال ابن القيم 

احتم�ل غثاء وزبدًا فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من 

الشهوات والشبهات، ليقلعها ويذهبها كما يثير الدواء وقت شربه من البدن 

أخالطا فيتكدر بها شاربه، وهي من تمام نفع الدواء فإنه أثارها ليذهب بها، 

فإنه ال يجامعها وال يشاركها، وهكذا يضرب الله الحق والباطل«.

فاصقل�وا قلوبك�م أيه�ا المس�لمون بنور الوح�ي، واح�ذروا ضالالت 

الكافري�ن والعلمانيين فإنها من أس�باب إضعاف اإليم�ان أو زواله، والعياذ 

بالل�ه، فكلم�ة الباطل والكفر والضالل كما ق�ال الله عز وجل: نث ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ مث ]إبراهيم: 26[، فكيف يقول الس�ويدان للناس: 

قولوا ماشئتم، واعبدوا ماشئتم إنها الحرية!!!

)2(: »نث ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ مث، أي:  قال العالمة عبدالرحمن السعدي 

م�ن ثبوت، فال عروق تمس�كها، والثمرة صالحة تنتجه�ا، بل إن وجد فيها 

ثم�رة، فهي ثمرة خبيثة، كذلك كلمة الكفر والمعاصي، ليس لها ثبوت نافع 

ف�ي القلب، وال تثمر إالكل ق�ول خبيث وعمل خبيث،يس�تضر به صاحبه، 

وال ينتفع، وال يصعد إلى الله منه عمل صالح، وال ينفع نفسه، وال ينتفع به 

غيره«.

)1( بدائع التفسير )485-484/2(
)2( تيسير الكريم الرحمن ص484

الباطل ينزل منزلة المعدوم
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ه�ؤالء  »إن   :)1( أيض�ًا  الس�عدي  عبدالرحم�ن  العالم�ة  وق�ال 

الملحدي�ن رّوج�وا إلحادهم بتحس�ين ما ه�م عليه بأوصاف إذا س�معها 

الجاه�ل هالته،واغتربه�ا، وظ�ن صدقه�ا، وكل منص�ف ع�ارف يع�رف 

كذبه�ا وبطالنه�ا فزعموها تجديدا، ورقيا، وتقدما إلى األمام، وما أش�به 

ذل�ك م�ن العبارات الت�ي يغتربها الجاهل�ون، وأما البصي�ر العاقل فيعلم 

أن كل تق�دم ورقي روحي ومادي، فالدين قد أتي به على أكمل الوجوه، 

وأس�لمها من الضرر والفساد، فإن الدين كما أمر بإصالح الدين فقد أمر 

بإص�الح الدنيا اإلصالح الحقيق�ي النافع عاجال وآجال، عكس ما كذب 

علي�ه أع�داؤه بأنه مخّدر مفّت�ر، فالدين أعظم قوة تدف�ع العباد إلى التقدم 

الصحي�ح كم�ا ق�د فصل ف�ي موضع آخ�ر، فمحاس�ن الدين اإلس�المي 

أرس�ى من الجبال الرواس�ي، وأغلى من النجوم الدراري، وأجلى نورا 

من الش�مس المش�رقة، ال يقابلها ضدها، وال يقاومه�ا الباطل المبهرج 

نث ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ مث ]اإلس�راء: 81[.

ول�وال أن الباطل ق�د ُزخ�رف، وُرّوج بالعبارات والدعاي�ات المتنوعة، 

ونصرت�ه ال�دول المنحرفة، لم يقبل�ه عاقل، وال أصغى إلي�ه لبيب، ولعرف 

الناس أنه أعظم ظلمة من الليل، وأضعف من كل ضعيف«.

* * *

)1( األدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين ص48



317

�ضجن الهدى خير من �ضجن الهوى 

المؤم�ن ف�ي الدني�ا كم�ا ق�ال النب�ى  »الدنيا س�جن المؤم�ن، وجنة 

الكاف�ر«)1(، فه�و ممنوع مما نهاه الله عنه، وم�ا منعه الله عنه هو في مصلحته 

لحفظ دينه وعقله وبدنه، ولتكون حياته طّيبة، وليس�عد في الدار اآلخرة التي 

ه�ي الحياة األبدية، لذلك قالت مريم  لجبريل لما جاءها في صورة بش�ر 

لينفخ في رحمها بأمر الله لتلد عيسى ابن مريم  : نث ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ مث ]مريم: 18[، قال أبو وائل)2(: »قد علمت أن التقي ذو نهية«.

وأما الكافر فهو في س�جن شهواته وضالل اعتقاده وأقواله وأفعاله، 

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  نث 

ٻ  ٻ  ٱ  يب  ىب  مب  خب  جبحب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ مث ]األنعام: 81 - 82[.

)3(: »إن ه�ذه المرتبة م�ن مراتب الحي�اة هي أعلى  ق�ال اب�ن القي�م 

مراتبه�ا، ولك�ن كيف يصل إليه من عقله مس�بي في بالد الش�هوات، وأمله 

موق�وف على اجتن�اء اللذات، وس�يرته جارية على أس�وأ الع�ادات، ودينه 

مس�تهلك بالمعاصي والمخالف�ات، وهمته واقفة مع الس�فليات، وعقيدته 

غير متلقاة من مشكاة النبوات؟!

)1( رواه مسلم كتاب الزهد باب الدنيا سجن المؤمن )ص 1281 - رقم 417(
)2( تفسير القرآن العظيم ص847
)3( مدارج المسالكين )212/3(

�ضجن الهدى خير من �ضجن الهوى 
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فه�و ف�ي الش�هوات منغم�س، وفي الش�بهات منتك�س، وع�ن الناصح 

معرض، وعلى المرشد معترض، وعن السراء نائم، وقلبه في كل واد هائم، 

فلو أنه تجرد من نفس�ه، ورغب عن مش�اركة أبناء جنس�ه، وخرج من ضيق 

الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى سجن الهدى، ومن نجاسة 

النف�س، إل�ى طهارة القدس: لرأى اإللف الذي نش�أ بنش�أته، وزاد بزيادته، 

وق�وى بقوت�ه، وش�رف عن نفس�ه وأبناء جنس�ه بحصوله، س�د ق�ذى عين 

بصيرته، وشجًا في حلق إيمانه، ومرضا متراميا إلى هالكه«.

فأس�رى الش�هوات المحرمة واألق�وال المنحرف�ة واآلراء واالعتقادات 

الضالة والحريات المذمومة يحتاجون إلى من يطلق أسرهم من رق النفس 

والش�يطان ويأخ�ذ بأيديهم إل�ى هدى الق�رآن، فإن هدى الق�رآن هو وحي 

الرحم�ن، ن�ور وفرقان يمّيز في�ه أهله الحق م�ن الباطل، ويزك�ي أخالقهم 

وأقواله�م وأعمالهم، ويقي�م اعتقادهم على حقائ�ق التوحيد، ال ضالالت 

الكفر والشرك واإللحاد الذي هو غثاء الحريات الضالة.

* * *
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الهداية في �ضلوك ال�ضراط الم�ضتقيم
ل في الطرق المعوجة

األقوال واألفعال ليست مقصودة لذاتها، فاللغات أسباب للفهم والعمل 

الصالح، فالبهائم تقول ما تش�اء وتفعل ما تشاء، أما اإلنسان فإنه مأمور بأال 

يتكلم إال بما فيه خير له وللبش�رية، والحرية للبشرية في قول ما تشاء وفعل 

ما تشاء واعتقاد ما تشاء، هي دعوة ألن يكون الخلق سفهاء وبهائم، يسيرون 

ويتكلمون بغير هدى وال كتاب مبين.

فالله عز وجل لم يتركنا همال كاألنعام، بل أرس�ل الرس�ل وأنزل الكتب 

لنس�لك صراطه المس�تقيم، فنق�ول خيرا، ونعتق�د اإليم�ان الصحيح وهو 

اإلس�الم، ونس�عى في إصالح البش�رية جميع�ا في داللتها إل�ى صراط الله 

المستقيم فترشد أقوال وأفعال العباد فيتحقق الخير للبشرية جميعا وتسعد، 

وتحسن عاقبتها في الدار اآلخرة فتزحزح عن النار وتدخل الجنة.

قال تعالى: نث چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ مث ]األنعام: 153[.

فالل�ه عز وجل نصب لخلقه س�بيال واضح�ا وصراطا مس�تقيما للهداية 

ولحص�ول الخير وتحقيق مصالح الدنيا والنج�اة من النار والفوز في الدنيا 

واآلخ�رة، فالتنك�ب عن صراط الله المس�تقيم والترخيص للخلق بس�لوك 

الهداية في �ضلوك ال�ضراط الم�ضتقيم ل في الطرق المعوجة
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الط�رق المعوج�ه والدعوة إلى ذلك ال ريب أنه ال تحصل به هداية، وهو ما 

أورث الكفار الضالل والشقاء.

والل�ه ه�و اله�ادي الذي يهدي من يش�اء إل�ى صراط مس�تقيم، كما قال 

: نث ک ک ک گ گ گ گ  تعالى: لس�يد البش�رية نبينا محم�د 

ال  كله�م  فالخل�ق   ،]56 ]القص�ص:  مث  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ 

يملكون هداية أحد إال بإذن الله، ولم يأذن الله في هداية الخلق إال بش�رعه 

القوي�م وصراطه المس�تقيم، قال تعالى: لنبين�ا  نث ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ مث ]الشورى: 52[.

فالحريات س�بل معوجة ال يحصل بها هداية وال س�عادة، بل فيها الكفر 

والش�قاء، قال تعال�ى: نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ 

ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ مث ]األنعام: 125[.

فالناصح للبش�رية المبتغي لهدايتها هو الذي يدلها على أس�باب هدايتها 

ويحجزها ويمنعها من أسباب غوايتها.

وتأم�ل يامن يعقل كالم الله ورس�وله  كيف أن الله لما ذكر الهداية 

قّيده�ا بس�لوك صراطه المس�تقيم بإذنه وحده ال ش�ريك له، ق�ال تعالى: 

نث ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
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ڦ ڦ ڄ ڄ مث ]إبراهي�م: 1[، فتأم�ل قول�ه نث ڤ ڦمث، ق�ال 

)1(: »قوله نث ڤ ڦمث، أي: هو الهادي لمن قّدر  الحاف�ظ ابن كثير 

ل�ه الهداي�ة على يدي رس�وله  المبعوث عن أم�ره يهديهم نث ڦ ڦ 

ڦمث، أي: العزيز الذي ال يمانع وال يغالب، بل هو القاهر لكل ما سواه، 

نثڄمث، أي: المحم�ود في جميع أفعاله وأقواله وش�رعه وأمره ونهيه، 

الصادق في خبره«.

وتأم�ل اآلي�ة وتدّبرها في س�ياقها كيف ذك�ر الله بعدها قوله س�بحانه: 

نث ژ ژ ڑ ڑ ک کک گ مث ]إبراهي�م: 3[، ق�ال الحافظ ابن 

)2(: »أي: ويحبون أن تكون س�بيل الله عوج�ا مائلة عائلة، وهي  كثي�ر 

مس�تقيمة في نفس�ها ال يضرها من خالفها، وال من خذلها، فهم في ابتغائهم 

ذل�ك ف�ي جه�ل وضالل بعيد م�ن الحق، ال يرج�ي له�م - والحالة هذه - 

صالح«.

فالدع�وة للس�بل المعوج�ة بدعوى الحري�ة هي كما ق�ال الحافظ ابن 

كثي�ر  : »جه�ل وض�الل بعي�د م�ن الح�ق«.

* * *

)1( تفسير القرآن العظيم ص727
)2( تفسير القرآن العظيم ص727

الهداية في �ضلوك ال�ضراط الم�ضتقيم ل في الطرق المعوجة
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كل قول ابن اآدم له اأو عليه

كل نصوص القرآن والس�نة تبطل تنظير وإبتداع الس�ويدان الذي رّخص 
للن�اس أن يقولوا ما ش�اءوا بدعوى الحرية، فع�ن أم حبيبة زوج النبي  
أنه قال: »كالم ابن آدم عليه ال له إال أمر بمعروف أو نهي عن المنكر، أوذكر 

الله«)1(.

)2(: »دخلنا على ابن س�وقة فقال: يا ابن أخي!  وق�ال يعلى بن عبيد 
أحدثكم بحديث لعله ينفعكم، فقد نفعني، قال لنا عطاء بن أبي رباح: إن من 
كان قبلكم كانوا يعدون فضول الكالم، ماعدا كتاب الله، أو أمر بمعروف، 

أو نهي عن منكر، أو أن تنطق في معيشتك التي البد منها.

أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين، عن اليمين وعن الشمال قعيد، 
ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد؟!

أما يستحي أحدكم لو ُنشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها 
شيء من آخرته!«.

فال�كالم في ديننا وش�رعنا إما كالم ف�ي خير أو مباح، أو الس�كوت عن 
الش�ر، أما أن يقول الناس ما شاءوا ولو كان باطال كما يدعو السويدان فهذا 

الذي قال فيه المسلمون »شيطان ناطق«.

)ص549-رقم  له«  ال  عليه  آدم  ابن  كالم  »كل  حديث  منه  باب  الزهد  كتاب  الترمذي  رواه   )1(
2412(، وقال: حديث حسن.

)2( سير أعالم النبالء )86/5(
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)1(: »فالس�اكت عن الحق شيطان أخرس، عاٍص لله،  قال ابن القيم 

مراء مداهن، إذا لم يخف على نفسه.

والمتكل�م بالباطل ش�يطان ناطق ع�اٍص لله، وأكثر الخل�ق منحرف في 

كالمه وس�كوته، فهم بين هذين النوعين، وأهل الوس�ط وهم أهل الصراط 

المس�تقيم كفوا ألس�نتهم ع�ن الباطل، وأطلق�وا فيما يعود عليه�م نفعه في 

اآلخرة، فال ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بال منفعة، فضال 

أن تض�ره ف�ي آخرت�ه، وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحس�نات أمث�ال الجبال 

فيجد لس�انه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بس�يئات أمثال الجبال فيجد لسانه 

قدهدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به«.

* * *

)1( الجواب الكافي ص239

كل قول ابن اآدم له اأو عليه
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الحرية الم�ضادة لل�ضريعة �ضفال

الله عز وجل ما فرض الفرائض والحد الحدود إال لمصلحة البشر، حتى 

تصان أنفس�هم وأبدانهم وأرواحهم عن كل ما يضرهم، وبّين الله كذلك أن 

لزوم اإلنس�ان أوام�ر الله واجتناب نواهيه تكريم إلنس�انيته وصيانة لها عن 

االنحط�اط العقائ�دي واألخالقي، قال تعال�ى: نث ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ مث 

)1(: »إنه س�بحانه ذكر نعمته على اإلنس�ان  ]التي�ن: 4 - 6[،ق�ال ابن القيم 

بخلقه في أحس�ن تقوي�م، وهذه النعم�ة توجب عليه أن يش�كرها باإليمان 

وعبادت�ه وحده ال ش�ريك له، فينقله حينئذ من هذه ال�دار إلى أعلى عليين، 

فإذا لم يؤمن به، وأش�رك به، وعصى رس�له، نقله منها إلى أس�فل س�افلين، 

وبدل�ه بعد هذه الصورة التي هي في أحس�ن تقويم ص�ورة من أقبح الصور 

في أس�فل س�افلين، فتلك نعمته عليه، وهذا عدله في�ه وعقوبته على كفران 

نعمته«.

)2(: »ومع هذه النعم العظيمة،  وق�ال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

الت�ي ينب�ي من�ه القيام بش�كرها، فأكثر الخل�ق منحرفون عن ش�كر المنعم، 

مش�تغلون بالله�و واللع�ب، قد رضوا ألنفس�هم بأس�افل األمور وس�فاف 

)1( بدائع التفسير )272/5(
)2( تيسير الكريم الرحمن ص1097
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األخ�الق، فرّدهم الله في نث ٿ ٿ مث، أي: أس�فل النار موضع العصاة 

المتمردي�ن عل�ى ربه�م، إال من م�ّن الل�ه عليه باإليم�ان والعم�ل الصالح 

واألخالق الفاضلة العالية، نث ڤمث:بذلك المنازل العالية، نث ڤ ڦ ڦمث، 

أي: غي�ر مقطوع، بل لذات متوافرة وأف�راح متواترة، ونعم متكاثرة، في أبد 

ال يزول، ونعيم ال يحول، أكلها دائم وظلها«.

* * *

الحرية الم�ضادة لل�ضريعة �ضفال
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قوام الدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

اتفقت الش�رائع جميعا عل�ى األمر بالمعروف والنهى ع�ن المنكر، ألنه 

ق�وام الدين، ب�ه ُتحفظ الش�رائع م�ن التغيير والتبدي�ل، فال يصي�ر التوحيد 

شركا، وال تضيع العبادات والحدود، وال يعود المعروف منكرا، وال يصير 

القبيح السيء حسنا.

قال تعالى: نث ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ مث ]لمائ�دة: 78 - 79[، فه�ذه 

اآلي�ة واضح�ة الداللة ف�ي إتفاق الش�رائع على األم�ر بالمع�روف والنهي 

ع�ن المنكر، وكذلك قوله تعال�ى: نث ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڻ مث ]األعراف: 157[.

فإذا كانت الشرائع كلها متفقة على األمر بالمعروف والنهى عن المنكر، 

فم�ن أي�ن لطارق الس�ويدان أن يرخص للناس أن يقولوا ما ش�اءوا بدعوى 

الحرية؟!!

كان واجب الس�ويدان عوضا عن أن يقول للناس، وبئس ما قال: اعبدوا 

ما شئتم، كيف شئتم، ما عندي مشكلة!!!، أن يقول لهم: اعبدوا الله مالكم 

من إله غيره.
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وكان واجب�ه أن يق�ول للن�اس: نث ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ مث ]آل عم�ران: 85[، وكان واجب�ه أن يق�ول لهم 

ل�و أردت�م الخيرية الحقة وحس�ن العاقبة في الدنيا واألخ�رة فادخلوا ف ي 

اإلس�الم وحققوا التوحيد وابنذوا الش�ركه، فإنه يزدكم ق�وة ورفعة ونهضة 

فيما أعلمكم الله من الصناعات، وهذا ما خاطب به بني الله هود قومه عاد، 

فق�ال لهم: نث ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

ی ی جئ حئ مئ مث ]ه�ود: 50 - 52[، ولكن مع األس�ف الس�ويدان 

إلتفت عن منهج األنبياء وس�وع للكافرين اإلسترواح إلى شركهم وكفرهم 

ومقاالتهم الضالة بدعوى الحرية.

)1(: »وقد توات�رت األدلة  ق�ال العالم�ة محمد بن عل�ى الش�وكاني 

المرشدة إلى المنصحة، وأيضا ذلك يندرج تحت عمادي هذا الدين اللذين 

تبن�ى عليهما قناطره، وترجع إليهما أوائله وأواخره، وهما األمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر«.

* * *

)1( النشر لفوائد سورة العصر ص39

قوام الدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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العاقل يختار ال�ضجر المثمر على ال�ضوك والحنظل 

ترخي�ص الس�ويدان للن�اس بأن يقول�وا ما ش�اءوا بدع�وى الحرية قول 

شطط، فال تستوي الكلمة الطيبة المثمرة لكل خير خصوصا كلمة التوحيد 

مع الكلمة الخبيثة التي ال يحصد الناس منها إال الش�وك والحنظل والش�ر، 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  نث  تعال�ى:  ق�ال 

ی ی ی جئ حئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ مث ]إبراهي�م: 24 - 26[، ق�ال العالمة عبدالرحمن 

)1(: »ش�جرة اإليم�ان أصله�ا ثابت ف�ي قلب المؤم�ن علما  الس�عدي 

واعتق�ادا، وفرعها من الكل�م الطيب والعمل الصال�ح واألخالق المرضية 

واآلداب الحسنة في السماء دائما، يصعد إلى الله منه من األعمال واألقوال 

التي تخرجها شجرة اإليمان، ما ينتفع به المؤمن وينفع به غيره«.

)2(: »كذلك كلمة الكفر والمعاصي، ليس لها ثبوت نافع  وقال أيضا 

ف�ي القلب، وال تثمر إال كل قول خبيث يس�تضر به صاحبه، وال ينتفع، وال 

يصعد إلى الله منه عمل صالح، وال ينفع نفسه، وال ينتفع به غيره«.

)1( تيسير الكريم الرحمن ص483
)2( تيسير الكريم الرحمن ص484
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فالنف�وس خل�ق الله فيه�ا دواعي الخير ودواعي الش�ر، فإن أراد بنفس�ه 

خيرا س�عى في تنمية مكام�ن الخير فيه، وتهذيب نوازع الش�ر واإلنصراف 

)1(: »وتقدم قبل ه�ذا مثال نضربه  ع�ن إجاب�ة دواعيها، قال اب�ن القي�م 

مطابقا لما نريده، وهو نهر جار في صببه ومنحدره، ومنته إلى تغريق أرض 

وعمران ودور، وأصحابها يعلمون أنه ال ينتهي حتى يخرب دورهم، ويتلف 

أراضيهم وأموالهم، فانقسموا ثالث فرق: فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها 

إلى س�كره وحبس�ه وإيقافه، فال تصنع هذه الفرقة كبير أمر، فإنه يوش�ك أن 

يجتمع ثم يحمل على السكر، فيكون إفساده وخريبه أعظم.

وفرق�ة رأت ه�ذه الحال�ة، وعلمت أن�ه ال يغن�ي عنها ش�يئا، فقالت: ال 

خ�الص من محذوره إال بقطعه من أصل الينب�وع، فرامت قطعه من أصله، 

فتعذر عليها ذلك غاية التعذر، وأبت الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشد اإلباء، 

فهم دائما في قطع الينبوع، وكلما سدوه من موضع نبع من موضع، فاشتغل 

هؤالء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعمارات وغرس األشجار.

فج�اءت فرقة ثالثة خالفت رأي الفرقتين، وعلم�وا أنهم قد ضاع عليهم 

كثي�ر من مصالحهم، فأخذوا في صرف ذل�ك النهر عن مجراه المنتهي إلى 

العم�ران، فصرف�وه إلى موض�ع ينتفعون بوصول�ه إليه، وال يتض�ررون به، 

فصرفوه إلى أرض قابلة لإلنبات، فكانت هذه الفرقة هم أصوب الفرق في 

شأن هذا النهر«.
)1( مدارج السالكين )255/2(

العاقل يختار ال�ضجر المثمر على ال�ضوك والحنظل 
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ث�م قال)1(: »فالنهر مثال هاتي�ن القوتين: وهو منصب في جدول الطبيعة 

ومجراه�ا إل�ى دور القل�ب وعمران�ه وحواصل�ه، يخربها ويتلفه�ا والبد، 

فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه، فخرب ديار اإليمان، وقلع آثاره، 

وهدم عمرانه، وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة، من حنظل وضريع وشوك 

وزقوم، وهو الذي يأكله أهل النار يوم القيامة يوم المعاد.

وأم�ا النف�وس الزكي�ة الفاضلة فإنه�ا رأت ما ي�ؤول إليه أمر ه�ذا النهر، 

فافترقوا ثالث فرق: 

فأصح�اب الرياض�ات والمجاهدات، والخل�وات والتمرين�ات: راموا 

قطعه من ينبوعه، فأبت عيلهم ذلك حكمة الله تعالى، وما طبع عليه الجبلة 

البشرية، ولم تنقد له الطبيعة فاشتد القتال، ودام الحرب، وحمى الوطيس، 

وصارت الحرب دواًل، وسجاال، وهؤالء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس 

على إزالة تلك الصفات.

وفرقة أعرضوا عنها، وشغلوا نفوسهم باألعمال، ولم يجيبوا دواعي تلك 

الصف�ات مع تخليتهم إياها على مجراها، لكن لم يمكنوا نهرها من إفس�اد 

عمرانهم، بل اش�تغلوا بتحصين العمران، وإحكام بنائه وأساس�ه، ورأوا أن 

ذل�ك النه�ر البد أن يص�ل إليه، فإذا وصل إل�ى بناء محكم فل�م يهدمه، بل 

أخذ عنه يمينا وش�ماال، فهؤالء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة، 

)1( مدارج السالكين )256/2(
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وإحكام البناء، وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاس�دة من أصلها، خوفا 

من هدم البناء.

وس�ألت يوما ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية  ع�ن هذه المس�ألة، وقطع 

اآلفات، واالشتغال بتنقية الطريق وتنظيفها؟

فقال لي جملة كالمه: النفس مثل الباطوس وهوجب القدر كلما نبش�ته 

ظهر وخرج، ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه، وتعبره، وتجوزه، فافعل، وال 

تشتغل بنبشه، فإنك لن تصل إلى قراره، وكلما نبشت شيئا ظهر غيره«.

* * *

العاقل يختار ال�ضجر المثمر على ال�ضوك والحنظل 
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حرية الكافرين كفر اأو بدعة اأو مع�ضية اأو ما يوؤول اإليها

شأن العاقل أن ينظر في مقاالت الكافرين والضالين ويسبرها، فيمّيز بين 

حقها وباطلها، وصحيحها وس�قيمهما، فمن كان منه حقا قبله ولو كان من 

كافر، وما كان منها من باطل رده مهما كان قائله.

وال ري�ب أن قرآننا وحي منزل من الس�ماء نور وهدى تكفل الله بحفظه 

كم�ا قال تعالى: نث ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں مث ]الحجر: 9[، والتوراة 

واإلنجيل ش�رائع نس�خها الله، ق�ال تعال�ى: نث ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

مث ]آل عم�ران: 85[، ق�ال تعال�ى:  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  نث 

ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ مث ]المائدة: 15[.

فلل�ه الحمد والمّن�ة على ما تفضل به على أهل اإلس�الم، قال تعالى: 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  نث 

ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ مث ]الحديد: 29[.

وأن�ت إذا نظرت في مقاالت الكافري�ن وحرياتهم المذمومة رأيتها كفرا 

وضاللة ولهوا محرما، وخوضا بالباطل.
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)1(: »فإن جميع ما يعملونه - الكفار -  قال ش�يخ اإلسالم ابن تيمية 

مما ليس من أعمال المس�لمين الس�ابقين إما كفر، وإما معصية، وإما شعار 

كف�ر، أو معصي�ة، وإما مظن�ة للكفر والمعصية، وإما أن يخ�اف أن يجر إلى 

معصية، وما أحسب أن أحدا ينازع في جميع هذا«.

وفرق ما بي�ن كالم الصالحين المهتدين والكافرين والمبتدعين واضح، 

)2(: »أصحاب محم�د  كانوا - مع  قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمي�ة 

أنه�م أكم�ل الناس علم�ا نافعا وعمال صالح�ا - أقل الن�اس تكلفا، يصدر 

ع�ن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكم�ة أو من المعارف، ما يهدي الله 

بها أمة، وهذا من منن الله على هذه األمة، وتجد غيرهم يحش�ون األوراق 

م�ن التكلفات والش�طحات، ما هو من أعظ�م الفضول المبتدع�ة، واآلراء 

المخترعة، لم يكن لهم في ذلك س�لف إالرعون�ات النفوس المتلقاة ممن 

ساء قصده في الدين«.

* * *

)1( اقتضاء الصراط المستقيم )267/1(
)2( مجموع الفتاوى )/138(

حرية الكافرين كفر اأو بدعة اأو مع�ضية اأو ما يوؤول اإليها
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تحقيق التوحيد يمنع من الحرية للكفر وال�ضرك

م�ن تدّين باإلس�الم وحّقق التوحيد فإنه يجب علي�ه أن يقيم ركني كلمة 

التوحيد )ال إله إال الله(، فالركن األول: إثبات األلوهية الحقة لله، والركن 

الثاني: نفي األلوهية الباطلة لكل ما يعبد من دون الله.

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  نث  تعال�ى:  ق�ال 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ مث ]الح�ج: 62[، وق�ال تعال�ى: نث يب 
جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حجمج جح مح 

جخ حخ مث ]البقرة: 256[.

وف�ي الصحيح عن النبي  أنه قال: »م�ن قال ال إله إال الله وكفر بما 

يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وحسابه على الله عز وجل«.

فمن عرف هذا وتيّقنه ال يمكن أن يقول كما قال طارق السويدان للكفار: 

»اعبدوا ماشئتم، كيف شئتم، ما عندي مشكلة«.

وعوضا عن أن يقوم الداعية طارق الس�ويدان بعيب الش�رك وآلهته صار 

يرخ�ص فيه بدعوى الحرية، وهذا الذي وّد مش�ركو قريش لو ظفروا به من 

)1(: »ومن مقاماتهم مع  ، قال العالمة عبدالرحمن السعدي  النبي 

النبي  أنهم يس�عون أشد السعي أن يكف عن عيب آلهتهم والطعن في 

)1( تيسير اللطيف المنان ص324
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دينهم، ويحبون أن يتاركه�م ويتاركوه، بعلمهم أنه إذا ذكر آلهتهم ووصفها 

بالصف�ات التي ه�ي عليها من النق�ص، وأنها ليس فيها ش�يء من الصفات 

يوج�ب أن تس�تحق ش�يئا م�ن العب�ادة، يعرف�ون أن الن�اس يعرف�ون ذلك، 

ويعترفون به، فال أحب إليهم من التزوير وإبقاء األمور على عالتها من غير 

بح�ث ع�ن الحقائق، ألنهم يعرفون حق المعرف�ة أن الحقائق إذا بانت ظهر 

للخلق بطالن ما هم عليه، وهذا الذي منه يفرون«.

فإن قلت: كيف أقر اإلس�الم دخول الكفار في حكم اإلس�الم إذا دفعوا 

الجزية ورخص لهم في إقامة شعائرهم؟

فالجواب أن قبول الكافر دفع الجزية فيه دليل على قبوله حكم اإلسالم 

في�ه، ال�ذي هو حكم الل�ه، ثم دخوله في حك�م المس�لمين وأمانهم يجعله 

ي�رى محاس�ن اإلس�الم ويعرف ش�رائعه وأحكام�ه مما قد يكون س�ببا في 

إس�المه، وه�ذا المعن�ى واضح ج�دا، فإن الكافر نش�أ بين ظهران�ي الكفار 

وأوري�ه ذل�ك توهم صحة م�ا هم عليه وبط�الن ما يخالفه، لذل�ك قال الله 

في سبب كفر ملكة سبأ قبل إسالمها: نث ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ 

حئ مئ ىئ مث ]النمل: 43[ ، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة  قال 
: »كل مولود يولد على الفطرة فأب�واه يهودانه أو ينصرانه  رس�ول الل�ه 

أو يمجسانه«.

* * *

تحقيق التوحيد يمنع من الحرية للكفر وال�ضرك
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حجة الله قائمة على خلقه اأجمعين ل حرية لأحد في �ضالله

اإلذن للن�اس بالحري�ة المطلقة: يعتقدوا ما ش�اءوا، ويقولوا ما ش�اءوا، 

ويفعلوا ما ش�اءوا، س�فه وغاية في الضالل، وهو قدح ف�ي حكمة الله، فما 

خل�ق الله الخلق عبثا حكمة يخوضون ويلعبون في هذه الدنيا بال حس�اب 

وال ث�واب، ق�ال تعال�ى:نث ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ مث ]المؤمنون: 115[.

وما كان الله ليخلق الخلق هكذا ويتركهم همال بال كتاب وال هدى منير، 

يتدينون بما شاءوا، ويعتقدون ويقولون ما شاءوا، تعالى الله عن ذلك علوا 

كبيرا، فمنذ خلق الله الخلق واس�تخلفهم في األرض أرس�ل إليهم الرسل، 

وأنزل إليه�م الكتب، قال تعال�ى:نث ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک مث ]النس�اء: 165[، ق�ال الحافظ 

)1(: »قول�ه نث ڇ ڇ ڇ مث، أي: يبش�رون م�ن  اب�ن كثي�ر 

أطاع الله واّتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره وكّذب رس�له 

بالعق�اب والعذاب، وقول�ه نث ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک مث، أي: إنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة، 

وبّي�ن ما يحبه ويرضاه مم�ا يكرهه ويأباه، لئال يبقي لمعت�ذر عذر، كما قال 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  نث  تعال�ى: 

)1( تفسير القرآن العظيم ص384
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ژ  ڈ  ڈ  نث   ،]134 ]ط�ه:  مث  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ ڳ ڳ ڱ مث ]القص�ص: 47[. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن 
مسعود  قال: قال رسول الله  »ال أحد أغير من الله، من أجل ذلك 

حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وال أحد أحب إليه المدح من الله عز 

وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وال أحد أحب إليه العذر من الله من أجل 

ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين«، وفي لفظ آخر: »من أجل ذلك أرسل 

رسله وأنزل كتبه«.

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  نث  تعال�ى:  وق�ال 

)1(: »أخبر  ٿ ٿ مث ]الش�عراء: 208 - 209[، قال ابن عطية األندلس�ي 

تعالى أنه لم يهلك قرية من القرى إال بعد إرسال من ينذرهم عذاب الله عز 

وج�ل، ذك�رى لهم وتبصرة وإقامة حجة، لئال يك�ون للناس على الله حجة 

بعد الرسل«.

* * *

)1( المحرر الوجيز )82/12(

حجة الله قائمة على خلقه اأجمعين ل حرية لأحد في �ضالله
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ال�ضرع اأو�ضى بما ينفع والحرية للباطل ل تنفع 

أمر الله وش�رعه كله خير ألنه تنزيل من حكيم حميد، وآكد الخير الذي 

أم�ر الله به هو التوحيد، وهو أول الدين وآخره، وحقيقته، قال تعالى: نث ې 

ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ مث ]األعراف: 29[، وكل ما أمر الله به من س�ائر األمور وما 

نهى عنه من النواهي فإنما هو من أجل حفظ جناب التوحيد.

ال ري�ب أن أصح�اب المطال�ب العالية والهمم الزكية تس�مو نفوس�هم 

لتحقي�ق أوام�ر الل�ه خصوص�ا أولها وآكده�ا وه�و توحيد الله ع�ز وجل، 

فيكونوا من أنصار الله وشرعه.

)1(: »خواص المؤمنين  قال العالمة المجدد عبدالرحمن الس�عدي 

لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة 

اإلسالم وهداية الضالين وقمع أعداءه«.

: نث ڤ ڤ ڦ ڦ  وعوض�ا عن أن يقول الس�ويدان كما قال النبيون 

ڦ ڦ ڄ مث ]األعراف: 59 و65 و 73 و 85 وهود: 50 و 61 و 84 المؤمنون: 23 و 32 [، 

قال: اعبدوا ما شئتم، كيف شئتم، ماعندي مشكلة.

)1( تيسير الكريم الرحمن ص204
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فالفرق واضح بين دعوة المرسلين، ودعوة الضالين، فالموحد ال يجوز 

له الس�كوت ع�ن الش�ر، فكيف يج�وز للكافري�ن والمش�ركين البقاء على 

كفرهم وشركهم؟!

وقال واعظ عطاء بن مسلم ناصحا له)1(: »إن أولياء الله عز وجل العقالء 

الحذرون المس�ارعون في رضوان الله، المراقبون لله، فإذا رأيت أهل هذه 

الصف�ة فاقت�رب منهم فه�م أولياء الله ع�ز وجل، فقلت: كي�ف أعرف أهل 

النف�اق والكذب والفجور، فقال: أولئك ق�وم إذا رأيتهم يأباهم قلبك، وال 

يقبلهم عقلك، وإذا س�معت كالمهم سمعت كالما حلوا لذيذا ال منفعة له، 

وإياك أن تصحب أهل الخالف، فقلت: وما أهل الخالف؟ قال: المفارقون 

للس�نة والكت�اب، أولئك عبي�د أهوائهم تراهم مصطحبي�ن، وقلوبهم يلعن 

بعضهم بعضا، فاحذر هؤالء واجتنبهم، وعليك بالصالة والفقه عن محارم 

الله عز وجل، وتقرب إلى الله بالنوافل، فإنك إذا كنت كذلك كنت ش�اكرا 

عالما«.

فالواجب على المس�لم أن يكون داعي�ة توحيد ال داعية ضالل، يرخص 

في الكفر والشرك، فال تتكلم عبدالله إال بخير.

)1( مختصر الحجة على تارك المحجة )509-508/2(

ال�ضرع اأو�ضى بما ينفع والحرية للباطل ل تنفع 
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)1(: »وأكثر الخلق منحرف في كالمه وس�كوته، فهم  ق�ال ابن القيم 

بي�ن هذين النوعين، وأهل الوس�ط - وهم أهل الصراط المس�تقيم - كفوا 

ألسنتهم عن الباطل، وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في اآلخرة.

ف�ال يرى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب علي�ه ضائعة بال منفعة، فضال عن 

أن تض�ره ف�ي آخرته، وإن العبد ليأت�ي يوم القيامة بحس�نات أمثال الجبال، 

فيجد لس�انه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بس�يئات أمثال الجبال فيجد لسانه 

قد هدمها من كثرة ذكر الله عز وجل وما اتصل به«.

فشأن المؤمن دعوة المؤمنين في تثبيت إيمانهم وتقويته، وداللة الكافرين 

إلى توحيد الله، والتكلم بما ينفع سواء في شؤون الناس الدينية أو الدنيوية، 

فيأمر بش�رع الله ويح�ذر مما يخالفه، ويهدي الناس في أس�باب صالحهم 

الديني والدنيوي.

)2(: »ينبغي لإلنس�ان عند  ق�ال العالم�ة محمد بن عل�ي الش�وكاني 

مالق�اة من له إش�تغال بعمل م�ن األعمال أن يأخذ في توصيت�ه بما ينتفع به 

فيما هو بصدده«.

)1( الجواب الكافي ص206
)2( النشر لفوائد سورة العصر ص120
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ثم قال)1(: »هكذا يأخذ مع أهل كل صناعة بتوصيتهم بما ينتفعون به في 

صناعته�م، ويحفظون به دينهم في مباش�رتهم، فال نطي�ل الكالم في تعداد 

أه�ل الح�رف، وأنواع أهل األعم�ال، فإنه ال يخفى عل�ى الذكي الممارس 

للناس العارف بقواعد الشرع ما يتعلق به النفع أو الضر لكل طائفة من هذه 

الطوائ�ف فيأخذ مع كل طائفة فيما يهمها ويخش�ى منه ضررها، ويرجو فيه 

نفعها«.

* * *

)1( النشر لفوائد سورة العصر ص123

ال�ضرع اأو�ضى بما ينفع والحرية للباطل ل تنفع 
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العبودية لله تهذيب للنف�س عن دواعي ال�ضر واآثارة 

الله عز وجل اصطفى اإلنسان من سائر مخلوقاته فجعل فيه العقل ليفهم 

خط�اب الل�ه فيمتثله، ال أن يعارضه، وال ألن يخرج عن أمر الله التي فرضه 

للمحافظ�ة على فطرته وتكميلها وهدايتها لكل خير، ونهاه عن المحرمات 

صيانة له عن أسباب العطب والزلل والخلل.

وامت�ن الله على اإلنس�ان بنعم�ة البي�ان، قال تعال�ى: نث ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ مث ]الرحم�ن: 1 - 4[، وواجب 
المس�لم إزاء ه�ذه النعم�ة أن يك�ون بيانه ف�ي الخير وق�ول الحكمة واألمر 

بالمع�روف والنهي عن المنكر، والس�كوت عن ق�ول الباطل أو الترخيص 

في الشر والشرك.

والل�ه ل�ه حكمة بالغ�ة في قض�اءه وتقديره الكون�ي في تميي�ز الناس إلى 

فريقين: فريق الهدى، وفريق الضاللة، فريق التوحيد، وفريق الشرك، وجعل 

في كل من الفريقين نوازع الخير ونوازع الشر، ومع هذا إبتدأ الله خلق اإلنسان 

على الفطرة كما قال تعالى: نث ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ مث ]الروم: 30[.

فأن�ت عبدالله مخلوق عل�ى الفطرة اجتباك الله لطريق الس�عادة فحافظ 

على هذه الفطرة بإلتزام أوامر الله واإلنتهاء عن نواهيه.
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فالعبودية لله تقهر نوازع الش�ر الكامنة في نف�وس المخلوقين، فتتهذب 

نف�وس البش�ر بعبودي�ة الل�ه عن الحري�ات المذموم�ة التي هي ض�رر على 

أصحابه�ا فض�ال عن مجتمعاتهم، وبه�ذا تظهر حكمة الله ف�ي خلق نوازع 

)1(: »إن خلق األسباب المتقابلة  الخير والش�ر في البش�ر قال ابن القيم 

التي يقهر بعضها بعضا، ويكس�ر بعضها بعضا: هو من ش�أن كمال الربوبية، 

والق�درة النافذة، والحكمة التامة، الملك الكامل - وإن كان ش�أن الربوبية 

كامال في نفس�ه، ولو لم تخلق هذه - ل�كان خلقها من لوازم كماله وملكه، 

وقدرته وحكمته، فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الش�هادة تحقيق لذلك 

الكمال، وموجب من موجباته«.

)2(: »س�ألت عن هذه المس�ألة بعض الشيوخ،  وقال ابن القيم أيضا 

فقال لي: آفات النفس مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافر، فإن 

أقبل على تفتيش الطريق عنها، واالش�تغال بقتلها إنقطع، ولم يمكنه الس�فر 

ق�ط، ولكن لتكن همتك المس�ير، اإلع�راض عنها، وع�دم االلتفات إليها، 

ف�إذا ع�رض لك فيها م�ا يعوقك عن المس�ير فاقتله، ثم امض على س�يرك. 

فاستحسن شيخ اإلسالم ذلك جدا، وأثنى على قائله«.

* * *

)1( مدارج السالكين )163/2(
)2( مدارج السالكين )257/2(

العبودية لله تهذيب للنف�س عن دواعي ال�ضر واآثارة 
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اعوجاج الأقوال �ضبب ال�ضالل
وموجب انحراف المتكلم به ف�ضال عن غيره

صالح منطق اإلنسان ينسحب على جميع أعماله، ألن األلسنة مغاريف 

القلوب، فمن كان قلبه س�ليما من الشرك والشهوات كان لسانه يلهج بذكر 

الل�ه وتس�بيحه وتنزيهه ع�ن النقائ�ص وتوحيده، ومن خل�ط رخص في أن 

يقول الناس ما شاءوا، والعياذ بالله.

عن أبي سعيد الحذري  أن رسول الله  قال »إذا أصبح ابن آدم 

ف�إن األعضاء كلها تكفر اللس�ان، فتقول: اتق الل�ه فينا، فإنما نحن بك، فإن 

استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا«)1(.

فشأن المسلم أن يسأل الله علما نافعا، فيقول ويهدي إليه.

والس�ويدان مرخص في أم أس�باب الضالل والفساد في أن يقول الناس 

ماشاءوا بدعوى الحرية!!!

إذا لماذا كّذب الله مقاالت الكافرين والمشركين، فقال سبحانه: نث ے 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ مث ]مريم: 88 - 93[.

)1( رواه الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان )ص548- رقم2407(
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فه�ذه المقاالت الش�نيعة القبيحة التي فيها إنتقاص لل�ه عز وجل، كيف 

ُيجّور السويدان أن يقول الناس ما شاءوا بدعوى الحرية؟!!

والله عز وجل أمر المشركين باإلنتهاء عن الكالم الباطل خصوصا كالم 

الكفر والشرك نث ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃڃ ک مث ]النساء: 171[.

* * *
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اللذات الروحانية اأتم من اللذات الج�ضمانية

الكاف�رون والملح�دون والضال�ون منغمس�ون في حرياته�م المذمومة 

يبتغون بذلك الفرح والسرور والمرح، ولما كان فرحهم وسرورهم بالحرام 

أورثهم ذلك حسرات ومنغصات ومكدرات، وهم مع ذلك محرومون من 

اللذة الحقيقية وهي األنس والفرح بالله وقرة العين بطاعته..

)1(: »بل تبقى الطاعات غذاء لقلبه، وسرورا له، وقرة  قال ابن القيم 

عي�ن في حق�ه، ونعيما لروحه، يتلذذ بها، يتنعم بمالبس�تها أعظم مما يتنعم 

بمالبس�ة الطعام والش�راب، واللذات الجس�مانية، فإن الل�ذات الروحانية 

القلبية أقوى وأتم من اللذات الجس�مانية، ف�ال يجد في أوراد العبادة كلفة، 

وال تصي�ر تكليف�ا في حق�ه، فإن م�ا يفعله المح�ب الصادق، ويأت�ي به في 

خدمة محبوبه هو أس�ر ش�يء إلي�ه، وألذه عنده، وال يرى ذل�ك تكليفا، لما 

في التكليف من إلزام المكلف بما فيه كلفة ومشقة عليه، والله سبحانه إنما 

س�ّمى أمره ونواهيه: »وصية، وعهدًا، وموعظة، ورحمة«، ولم يطلق عليها 

اس�م التكليف إال ف�ي جانب النفي كقول�ه: نث ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ 

مت مث ]البقرة: 286[، ووقوع الوس�ع بعد االس�تثناء من »التكليف« ال يوجب 

وقوع اإلسم عليه مطلقا«.

* * *
)1( مدارج السالكين )133/3(
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�ضجرة الإيمان ل تبقى حية اإل ب�ضقيها وتنقية ما حولها

الدعوة بحرية األقوال الباطلة واالعتقادات الفاس�دة مضارة بالمجتمع، 

ومن أس�باب إفساد أديان الناس، وهو من أس�باب زعزعة إيمان المسلمين 

وإضعافه، وقد يؤول إلى إفساده والعياذ بالله.

ق�ال تعالى: نث ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

ی ی ی جئ حئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ مث ]إبراهيم: 24 - 25[.

)1(: »إن الشجرة ال تبقى حية إال بمادة تسقيها وتنّميها،  قال ابن القيم 

فإذا قطع عنها الس�قي أوشكت أن تيبس، فهكذا شجرة اإلسالم في القلب، 

إن ل�م يتعاهدها صاحبها بس�قيها كل وقت بالعلم الناف�ع والعمل الصالح، 

والعود بالتذكر على التفكر، وبالتفكر على التذكر، وإال أوشك أن تيبس.

وفي مس�ند اإلمام أحمد من حديث أبي هريرة  قال: قال رسول الله 

: »إن اإليمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم«.

وبالجملة: فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أو شك أن يهلك.

وم�ن ههنا تعلم ش�دة حاجة العب�اد إلى ما أمر الله به م�ن العبادات على 

تعاقب األوقات، وعظيم رحمته، وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده أن وظفها 

)1( بدائع التفسير )14-13/3(
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عليها وجعلها مادة تسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم.

ومنها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة أنه البد أن 

يخالطه دغل ونبت غريب، ليس من جنسه، فإن تعاهده ربه نّقاه وقلعه، كمل 

الغرس والزرع، واستوى، وتم نباته، وكان أوفر لثمرته وأطيب، وأزكى.

وإن ترك�ه أو ش�ك أن يغلب على الغ�راس والزرع، ويك�ون الحكم له، 

أويضعف األصل، ويجعل الثمرة دميمة ناقصة بحب كثرته وقلته.

وم�ن ل�م يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة ب�ه، فإنه يفوته ربح كبير، وهو 

ال يشعر.

فالمؤمن دائما س�عيه في ش�يئين: س�قي هذه الش�جرة، وتنقية ما حولها 

فبس�قيها تبقى وتدوم، وتنقية ما حولها، تكمل وتتم، والله المستعان وعليه 

التكالن«.

* * *
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الواجب بيان الحق والتحذير من الباطل

طريق�ة القرآن واضحة في محاجة الكافرين ومحاورتهم، ففيها دعوتهم 

إل�ى الح�ق، وإنكار باطلهم والتحذير منه وبيان س�وء عاقبت�ه، قال تعالى: 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  نث 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڈ ڈ ژ مث ]آل عم�ران: 64[، فه�ذا دي�ن األنبي�اء جميع�ا بيان الحق 
والدع�وة إلي�ه والتحذير من الباطل، أما أن يقول اإلنس�ان ما ش�اء ولو كان 

باط�ال بدع�وى الحرية فهذا ضالل، والمعهود م�ن الكافرين أنهم ال يقفون 

عن�د حد كل يتدين بما يش�اء كما يتوهم�ه دعاة الحرية عنه�م، بل المعهود 

عنهم أنهم ال يألون جهدا في إدخال الناس في ش�ركهم وكفرهم وضاللهم 

مث  ڄ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعال�ى:نث  ق�ال  وملته�م، 

]البق�رة: 120[، وقال تعالى: عنه�م نث ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ں 

مث ]النس�اء: 89[، وقد أخبرنا الله س�بحانه كيف نتعام�ل مع رغبة الكافرين في 

إجتذابن�ا لملته�م، فقال س�بحانه: نث حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ىب يب جت حت خت مت ىت 

پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ مث ]آل عم�ران: 100 - 
101[، فالناصح الصادق المخلص هو الذي يأمر باإلعتصام بكتاب الله وسنة 

، ويحذر من ملل الكفر وحرياتهم المذمومة. رسوله 

الواجب بيان الحق والتحذير من الباطل
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وأنت إذا تأملت آيات القرآن كلها وجدتها تدل على هذا األصل وتقرره 

وتؤك�ده وه�و وجوب بيان الح�ق والتحذير من الباط�ل، وتجده أوضح ما 

يك�ون كذلك ف�ي بيان التوحيد والتحذير من الش�رك والكف�ر، قال العالمة 

)1(: »فكان أعظ�م مقامات دعوت�ه: دعوته إلى  عبدالرحم�ن الس�عدي 

التوحي�د الخالص، والنهي عن ض�ده، دعا الناس لهذا، وقرره الله في كتابه 

وصرف�ه بطرق كثيرة واضح�ة تبّين وجوب التوحيد وحس�نه، وتعّينه طريقا 

إل�ى الل�ه وإلي دار كرامت�ه، وقرر إبطال الش�رك والمذاه�ب الضارة بطرق 

كثيرة احتوى عليها القرآن، وهي أغلب السور المكية«.

)2(: »فلم يزل يدعو إلى التوحيد وعقائد الدين وأصوله،  وقال أيضا 

ويقرر ذلك بالبراهين واآليات المتنوعة، ويحذر من الش�رك والشرور كلها 

منذ بعث إلى أن اس�تكمل بعد بعثه، نحو عش�ر س�نين، وهو يدعو إلى الله 

على بصيرة«.

فالمّتبع لنبينا محمد  خصوصا والنبيين عموما يس�لك سبيلهم يدل 

على الخير ويهدي إليه، ويحّذر من الباطل ويصد الناس عنه، أما من رخص 

للناس أن يقولوا ما شاءوا ويعتقدوا ما شاءوا بدعوى الحرية فهو خارج عن 

إجماع النبيين، والعياذ بالله.

)1( تيسير اللطيف المنان ص321
)2( تيسير اللطيف المنان ص326
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)1(: »إنه لم يكن نبي قبل�ي إال كان حقا عليه أن يدل أمته  ق�ال النبي 

على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر أمته شر ما يعلمه لهم«.

فواجب المس�لم تحري الحق ونصرته والهداية إليه، والتحذير من الشر 

ورده ودفع أنواعه فإن الضالل ش�عب كثيرة، وهي الحريات المذمومة التي 

يريد السويدان ألهلها أن يقولوا ما شاءوا ويعتقدوا ما شاءوا.

ق�ال تعال�ى: نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ 

 :)2( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ مث ]األنع�ام: 1[. ق�ال الحافظ ابن كثير 

»وله�ذا وّحد تعالى لفظ النور وجمع الظلم�ات، ألن الحق واحد، والكفر 

أجناس كثيرة، وكله�ا باطلة كما قال تعالى: نث چ چ چ چ ڇڇ 

ڑمث  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

]األنع�ام: 153[، وق�ال تعال�ى: نث پ پ پڀ ٺ مث ]األنع�ام: 1[، وق�ال 

تعالى: نث ڱ ڱ ں ڻ مث ]النحل: 48[، إلى غير ذلك من اآليات التي 

في لفظها إشعار بتفرد الحق، وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه«.

ف�ال يوج�د بين الكفر واإليمان إال منزلة المنافقي�ن الذين قال الله فيهم: 

مث  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  نث 

)1( رواه مسلم كتاب اإلمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة )ص828- رقم 4776( من حديث 
عبدالله بن عمرو 

)2( تفسير القرآن العظيم ص
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]النس�اء: 143[، وع�ن اب�ن عم�ر  عن النب�ي  قال)1(: »مث�ل المنافق 

كمث�ل الش�اة العائرة بي�ن الغنمين، تعير إلى ه�ذه مرة، وإلي ه�ذه مرة، وال 

تدري أيهما تتبع«.

ق�ال قتادة ف�ي المنافقي�ن)2(: »ليس�وا بمؤمنين مخلصين، وال مش�ركين 

مصرحين بالشرك«.

ق�ال تعالى: نث ی ی ی جئ حئمئ جب مث ]يون�س: 32[، قال أبو عبدالله 

)3(: »حكم�ت هذه اآلي�ة بأنه ليس بين الح�ق والباطل منزلة  القرطب�ي 

ثالثة«.فدع�وة الس�ويدان ألن يق�ول الن�اس ماش�اءوا ويعتق�دوا ما ش�اءوا 

بدعوى الحرية في حقيقتها نقض لعرى اإلسالم عروة عروة، فالشرع أمرنا 

بق�ول الخير والحق والصم�ت عن الباطل، وأمرنا فوق ه�ذا بإنكار الباطل 

ورده ودحضه وإخماده.

عن أبي س�عيد الحذري  قال: س�معت رسول الله  يقول: »من 

رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، 

وذلك أضعف اإليمان«)4(.

)1( رواه مسلم كتاب صفات المنافقين )ص 214 - رقم 7043(
)2( تفسير القرآن العظيم ص371

)3( الجامع ألحكام القرآن )336/8(
)4( رواه مسلم كتاب اإليمان باب بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان )ص 42 - رقم 177(
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)1(: »كثرة القيل والقال، فإن ذلك  قال العالمة عبدالرحمن السعدي 

م�ن دواعي الكذب، وعدم التثبت، واعتقاد غير الحق، ومن أس�باب وقوع 

الفتن، وتنافر القلوب، ومن االشتغال باألمور الضارة عن األمور النافعة.

وق�ّل أن يس�لم أح�د م�ن ش�يء م�ن ذل�ك، إذا كان�ت رغبت�ه ف�ي القيل 

والقال«.

* * *

)1( بهجة قلوب األبرار ص171، ط - وزارة األوقاف السعودية.
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الذين اآمنوا اأ�ضد حبا لله من اأ�ضحاب الحريات المذمومة

أصح�اب الحري�ات المذمومة ماذا ق�وا حالوة اإليم�ان وال الفرح بالله 

وال أحب�وه الحب الذي يزجرهم عن الحريات المذمومة ويلزمهم التقوى، 

فالذي�ن آمنوا أش�د حبا لله، ق�ال تعال�ى: نث چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎڈ ں مث ]البق�رة: 165[، والمؤمن�ون ذاقوا طعم اإليمان 

كم�ا ق�ال النبي  »ذاق طعم اإليمان من رضي بالله ربا وباإلس�الم دينا 

ومحم�د  رس�وال«)1(، والمؤمنون فرحوا بطاعة الله وصبروا أنفس�هم 

عليه�ا عوضا عن س�يئات الله�و المحرم، قال تعال�ى: نث ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ مث ]يونس: 58[.

)2(: »إن ق�وي اإليمان يجد في  ق�ال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

قلب�ه م�ن ذوق حالوت�ه ولذة طعمه واس�تحالء آث�اره، والتل�ذذ بخدمة ربه 

وأداء حقوق�ه وحقوق عباده التي هي موجب اإليمان وأثره ما يزرى بلذات 

الدينا كلها بأس�رها، فإنه مس�رور وقت قيامه بواجبات اإليمان ومستحباته، 

ومس�رور بأنه ربح وقته الذي هو زهرة عمره وأصل مكس�به، ومحش�و قلبه 

أيضا من لذة معرفته بربه ومعرفته بكماله وكمال بره، وسعة جوده وإحسانه 

ولذه محبته واإلنابة إليه الناشئة عن معرفته بأوصافه، وعن مشاهدة إحسانه 

ومنن�ه، فالمؤمن يتقلب في ل�ذات اإليمان وحالوته المتنوع�ة، ولهذا كان 

)1( رواه
)2( تيسير اللطيف المنان ص67
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اإليمان مسليا عن المصيبات مهونا للطاعات ومانعا من وقوع المخالفات، 

 : جاع�ال إرادة العب�د وهواه تبعا لما يحبه الله ويرض�اه، كما قال النبي 

»ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به«.

)1(: »وأم�ا إيقاظ الطباع للس�ماحة بت�رك المناهي  وق�ال اب�ن القيم 

ف�إن الطب�اع لها علوم ورس�وم تتق�ا ضاها من العبد، وال تس�مح ل�ه بتركها 

إال بع�وض هو أحب إليها من معلومها ورس�ومها، وأجل عندها منه وأنفع 

لها، فإذا قوي تعلق الرجاء بهذا العوض األفضل األش�رف سمحت الطباع 

بترك تلك الرسوم وذلك المعلوم، فإن النفس ال تترك محبوبا إال لمحبوب 

ه�و أح�ب إليهامن�ه، أو حذرا من خوف هو أعظم مفس�دة له�ا من حصول 

مصلحتها بذلك المحبوب.

وف�ي الحقيقة ففرارها من ذلك المخوف إيثار لضده المحبوب لها، فما 

ترك�ت محبوبا إال لما هو أحب إليها منه، فإن من قّدم إليه طعام لذيد يضره 

ويوج�ب له الس�قم، فإنما يترك�ه محبة للعافية التي هي أح�ب إليه من ذلك 

الطعام«.

حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  نث يت  تعال�ى:  ق�ال 

مخ جس حس مث الكهف: 110.

)1( مدارج السالكين )45/2(

الذين اآمنوا اأ�ضد حبا لله من اأ�ضحاب الحريات المذمومة
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)1(: »ه�ذا الرجاء هو محض اإليم�ان وزبدته، وإليه  ق�ال اب�ن القيم 

ش�خصت أبصار المش�تاقين، ولذلك س�الهم الله تعالى بإتيان أجل لقائه، 

وضرب لهم أجال يسكن نفوسهم ويطمئنها«.

* * *

)1( مدارج السالكين )46/2(
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اإذا عرف ال�ضالون الحق وّدوا لو كانوا اأهله

الدع�وة للحري�ة للكافرين والمبطلي�ن والضالين دعوة ج�ور عن طريق 

الهداية، والكفار أنفسهم إذا وقفوا على ضالل عقيدتهم وآرائهم التي ضلوا 

وأضل�وا بها تمّنوا لو لم يتكلموا بالكفر والض�الل الذي كانوا عليه، وودوا 

ل�و كانوا ف�ي جهة الحق واإلس�الم، فحينئ�ذ يجب علينا منع ه�ذا الضالل 

إبت�داًء، قال تعالى: نث ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ مث ]الحجر: 1 - 2[.

ق�ال تعال�ى: نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ مث ]سبأ: 23[.

)1(: »إذا كان يوم القيامة وفزع  وق�ال العالمةعبدالرحمن الس�عدي 

عن قلوب المش�ركين، أي: زال الفزع، وسئلوا حين رجعت إليهم عقولهم 

ع�ن حالهم في الدنيا وتكذيبهم للحق الذي جاءت به الرس�ل، أنهم يقرون 

أن م�ا ه�م عليه من الكفر والش�رك باط�ل، وأن ما قال الل�ه وأخبرت به عنه 

رسله هو الحق، فبدا لهم ما كاننوا يخفون من قبل، وعلموا أن الحق لله«.

* * *

)1( تيسير الكريم الرحمن ص798

اإذا عرف ال�ضالون الحق وّدوا لو كانوا اأهله



بطالن العلمانية ونق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان
358

تعمية الحق �ضبيل الغا�ضين وتو�ضيح الحق �ضبيل النا�ضحين

الناص�ح للناس هو الذي يبّي�ن الحق للناس ويدلهم علي�ه، والغاش هو 

ال�ذي يعم�ي الحق ويس�وع للناس أن يعتقدوا ما ش�اءوا ويقولوا ما ش�اءوا 

بدع�وى الحري�ة، خصوص�ا فيم�ا يتعل�ق بتوحي�د الل�ه واإليم�ان ب�ه، فإن 

الترخيص بالكفر أعظم الغش للخلق إذ يكون من أس�باب خلودهم في نار 

جهنم وسوء عاقبتهم.

والحق الذي ُبعث به نبينا محمد  واضح ال يشتبه على أحد خصوصا 

توحي�د الله تعالى، قال الله عز وجل: نث ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

)1(: »أي: س�هلنا لفظه،  ۀ مث ]القمر: 17 و22 و32[، قال الحافظ ابن كثير 

ويسرنا معناه لمن أراده، ليتذكر الناس«.

)2(: »فالحق يعرفه كل أحد، فإن الحق  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

الذي بعث الله به الرسل ال يشتبه بغيره، على العارف، كما ال يشتبه الذهب 

الخالص بالمغشوش على الناقد.

والل�ه تعال�ى أوضح الحج�ة وأبان المحج�ة بمحمد خاتم المرس�لين، 

، فالعلماء ورث�ة األنبياء  وأفض�ل النبيي�ن، وخي�ر خلق الل�ه أجمعي�ن 

عليهم بيان ماجاء به الرسول  ورد ما يخالفه«.

)1( تفسير القرآن العظيم ص
)2( مجموع الفتاوى )316-315/27(
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فالناص�ح للخلق ومح�ب الخير لهم هو الذي يدلهم على اإلس�الم وال 

يرّخص لهم في الشرك والكفر، وليس في تبيين دين اإلسالم لمن ال يتدين 

ب�ه صعوب�ة تح�ول دون تبليغه، فالصحابة ه�دى الله على أيديه�م أمما من 

الكفار لما فتحوا األمصار، ما ذاك إال لسهولة تعليم اإلسالم، ولم يرخصوا 

للكافرين في اإلسترواح إلى كفرهم والركون إلى شركهم، قال الحافظ ابن 

)1(: »فدين اإلس�الم هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى  أبي العز الحنفي 

لعباده على ألس�نة رس�له، وأصول هذا الدين وفروعه، موروثة عن الرسل، 

وهو ظاه�ر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير، فصيح وأعجم، 

وذك�ي، بليد أن يدخ�ل فيه بأقصر زم�ان، وأنه يقع الخروج منه بأس�رع من 

ذل�ك، م�ن إن�كار كلم�ة، أو تكذي�ب، أو معارض�ة، أو كذب عل�ى الله، أو 

ارتي�اب ف�ي قول الله، أورد لما أنزل، أو ش�ك فيما نفى الله عنه الش�ك، أو 

غير ذلك مما في معناه.

فقد دل الكتاب والنس�ة على ظهور دين اإلس�الم، وس�هولة تعلمه، وأنه 

يتعلمه الوافد، ثم يولي في وقته«.

حري�ات الكافري�ن إرادات أنفس�هم وأهوائه�م، ولو تركوا وما تش�تهيه 

أنفس�هم لض�روا أنفس�هم وأهلكوه�ا، فم�ا ظن�ك إذا ت�م له�م مرادهم من 

تعمي�م ه�ذه الحري�ة لتك�ون قانونا للبش�رية، ولك�ن الله يدف�ع بأهل الحق 

)1( شرح العقيدة الطحاوية )787/2(

تعمية الحق �ضبيل الغا�ضين وتو�ضيح الحق �ضبيل النا�ضحين
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المؤمنين ش�ر المفس�دين، قال تعال�ى: نث ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۋ ۋ مث ]البقرة: 251[.

ف�ال يمكنن�ا االس�ترواح إل�ى إرادات الكافرين فإنها من أس�باب خراب 

الدينا، قال تعالى: نث ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ مث ]الحجرات: 7 - 8[.

فه�دي النب�ي  والش�رع ال�ذي ُبعث ب�ه خير م�ن إراداتن�ا وحرياتنا 

وأهوائنا المذمومة، فإن في مخالفة الشرع وركوب حرياتنا المذمومة عنت 

لنا ومشقة وحرج بخالف ما يتوهمه الضالون أنه حرية وتقدم.

)1(: »وقوله تعالى: نث ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ مث،  ق�ال الحافظ ابن كثير 

أي: اعلم�وا أن بين أظهركم رس�ول الله،، فعظم�وه، ووقروه، وتأدبوا معه، 

وانقادوا ألمره، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم، ورأيه فيكم أتم 

من رأيكم ألنفسكم كما قال تبارك وتعالى: نث ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ 

ېئ مث ]األحزاب: 6[، ثم بّين أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم، 

فقال نث ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ مث:أي: لو أطاعكم في جميع ما تختارونه 

)1( تفسير القرآن العظيم ص1285-1284
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ألدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم، كما قال سبحانه وتعالى: نث ۉ ې ې 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ۆئ ۆئ ۈئ مث ]المؤمنون: 71[، وقوله عز وجل: نث ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ مث، إي: حببه إلى نفوسكم وحّسنه في قلوبكم«.

ف�ال إل�ه إال الل�ه ما أعظم م�ا لح�ق الخلق من الح�رج بس�بب حرياتهم 

وأهوائهم المذمومة، وكل عاقل يش�اهد آثار الحريات المذمومة في فس�اد 

الدني�ا، وفس�اد الدي�ار، وانح�راف وضالل الخلق، وارتكاس�هم ف�ي أنواع 

األخالق واألفعال القبيحة.

* * *

تعمية الحق �ضبيل الغا�ضين وتو�ضيح الحق �ضبيل النا�ضحين
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الذي نهى عن الت�ضبه بالكافرين ل ياأذن بموجبه

صبيان طلبة العلم فضال عن علمائهم يعرفون أن الش�رع نهى عن التشبه 

بالكافرين، وكيف يقع التشبه إال بمشاهدة أفعالهم وسماع أقوالهم التي هي 

ما يسميه المبطلون »الحرية«، فالشرع الحكيم ال ينهى عن التشبه بالكافرين 

ث�م يأذن للكافرين أن يفعلوا في ديار اإلس�الم أعمالهم الكفرية واإلباحية، 

ف�إن الش�ريعة ال تأت�ي بهذا أبدا مما يكون س�ببا في إفس�اد دين المس�لمين 

وأخالقهم وعقيدتهم.

فاإلذن للكفار في إظهار شعائرهم وأعمالهم في ديار المسلمين بدعوى 

الحري�ة س�بب إلضعاف المس�لمين وفس�اد دينه�م وأخالقهم، قال ش�يخ 

)1(: »إن من أصل دروس دين الله وشرائعه، وظهور  اإلسالم ابن تيمية 

الكفر والمعاصي: التش�به بالكافرين، كما أن من أصل كل خير: المحافظة 

على س�نن األنبياء وشرائعهم، لهذا عظم وقع البدع في الدين، وإن لم يكن 

فيها تشبه بالكفار، فكيف إذا جمعت الوصفين؟«.

)2(: »فق�د وقع ما أخبرب�ه الصادق  وق�ال اإلم�ام عبدالعزيز بن ب�از 

المص�دوق  من متابعة هذه األمة إال من ش�اء الله منها لمن كان قبلهم 

من اليهود والنصارى، والمجوس وغيرهم من الكفرة في كثير من أخالقهم 

)1( اقتضاء الصراط المستقيم )352/1(
)2( الدرر البازية في الرد على االنحرافات العقدية والشرعية ص510
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وأعمالهم حتى استحكمت غربة اإلسالم، وصار هدي الكفار وما هم عليه 

من األخالق واألعمال أحس�ن عند الكثير من الناس مما جاء به اإلس�الم، 

وحتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والس�نة بدعة والبدعة س�نة، 

عند أكثر الخلق بسبب الجهل واإلعراض عما جاء به اإلسالم من األخالق 

الكريمة واألعمال الصالحة المس�تقيمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونس�أل 

الل�ه أن يوف�ق المس�لمين للفقه ف�ي الدي�ن، وأن يصلح أحواله�م، ويهدي 

قادتهم، وأن يوفق علماءنا، وكتابنا لنش�ر محاس�ن ديننا والتحذير من البدع 

والمحدثات التي تشّوه سمعته، وتنّفر منه، إنه على كل شيء قدير«.

* * *

الذي نهى عن الت�ضبه بالكافرين ل ياأذن بموجبه
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في نور القراآن وال�ضنة غنية عن حرية ال�ضالين والمغ�ضوب عليهم

م�ا حاجة الناس إل�ى الضالل والباطل، فهو كاس�مه ضالل وباطل، وما 

يجني الناس من الضالل والباطل إال الفس�اد والش�ر والزيغ وسوء العاقبة، 

فالواجب اإلس�تغناء بنور الوحي عن ضالل الزائغين، وإنحراف المبطلين، 

قال تعالى: نث ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې ې مث ]العنكب�وت: 51[، فال�دال عل�ى الخي�ر 

والساعي فيه والداعية إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله  هو داعية 

هدى ورحمة، أما من رخص للناس أن يعتقدوا ما شاءوا، ويقولوا ما شاءوا 

بدعوى الحرية فهو داعية ضالل وشقاء.

)1(: »فمن أقبل على الصلوات الخمس  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

بوجهه وقلبه، عاقال لما اش�تملت عليه من الكلم الطيب، والعمل الصالح، 

مهتما بها كل االهتمام، أغنته عن كل ما يتوهم فيه خير من جنسها. 

وم�ن أصغى إلى كالم الله ورس�وله بعقل�ه، وتدّبره بقلب�ه، وجد فيه من 

الفهم والحالوة والبركة والمنفعة ما ال يجده في شيء من الكالم ال منظومه 

وال منثوره«.

* * *

)1( اقتضاء الصراط المستقيم )270-269/2(
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اأهل الحريات المذمومة كالأنعام ال�ضارحة 

الكاف�رون وم�ن تش�به بهم من الغاوي�ن ممن رخص للن�اس أن يعتقدوا 

م�ا ش�اءوا ويقول�وا م�ا ش�اءوا بدع�وى الحري�ة يس�رحون ف�ي ه�ذه الدنيا 

كاألنعام، انس�لخوا من الحكمة ونور الوحي، وما يرش�د إليه العقل السليم 

والفطرة الصحيحة فارتكس�وا في تيه الش�رك وزيغ اإلعتقاد وفساد األقوال 

واألفعال.

فأه�ل الحري�ات المذموم�ة طبع الله عل�ى قلوبهم بس�بب الغلف الذي 

حج�ب قلوبهم عن معرفة ما ينفعهم ومح�اذرة ما يضرهم، فتنكروا للفطرة 

السليمة، والعقل الصريح، وكفروا بشرع الله وهديه فلم يستضيئوا به، وُزين 

لهم سوء عملهم بدعوى الحرية، فمثل هؤالء ال يوافقهم على اإلرتكاس في 

حرياتهم المذمومة واإلذن لهم فيها إال من أصابه خبال في عقله وإرتكاس 

في فطرته، وضالل في عقيدته، وزيغ في دينه.

قال تعال�ى: نث ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ مث ]محم�د: 16[، ق�ال 
الحافظ ابن كثير  »أي: فال فهم صحيح، وال قصد صحيح«.

ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث  تعال�ى:  وق�ال 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ 

اأهل الحريات المذمومة كالأنعام ال�ضارحة 
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)1(: »قوله  ڦ ڦ ڦ ڄ مث ]األعراف: 179[، قال الحافظ ابن كثير 

تعالى: نث ٹ ڤمث، أي: هؤالء الذين ال يسمعون الحق وال يعونه وال 

يبصرون الهدى، كاألنعام السارحة التي ال تنتفع بهذه الحواس منها إال في 

ال�ذي يقيتها في ظاهر الحي�اة الدنيا، كقول�ه تعالى: نث ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ چ مث ]البق�رة: 171[، أي: ومثله�م ف�ي 

حال دعائهم إلى اإليمان كمثل األنعام إذا دعاها راعيها ال تسمع إال صوته، 

وال تفق�ه ما يقول، وله�ذا قال في ه�ؤالء نث ڤ ڤ ڤڦ مث، أي: من الدواب، 

ألنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بها، وإن لم تفقه كالمه بخالف 

هؤالء، وألنها تفعل ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها، بخالف الكافر، 

فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر بالله وأشرك به، ولهذا من أطاع الله 

من البشر كان أشرف من مثله من المالئكة في معاده، ومن كفر به من البشر 

كان�ت الدواب أتم منه، ولهذا ق�ال تعالى: نث ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ مث«.

فأصحاب الحريات المذمومة مضارون بأنفسهم ولكنهم لفساد عقولهم 

ي�رون ركوب هذه الحري�ات المذمومة أو الترخيص فيها حس�نا، قال ابن 

)2(: »وحي�اة العق�ل هي صح�ة اإلدراك، وقوة الفه�م وجودته،  القي�م 

وتحق�ق اإلنتفاع بالش�يء والتضرر به، وهو نور يخص الله به من يش�اء من 

)1( تفسير القرآن العظيم ص563
)2( مدارج السالكين )360/1(
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خلقه، وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور وضعفه، ووجوده وعدمه، 

يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم، ونس�بته إلى القلب كنسبة النور 

الباصر إلى العين«.

وس�فه عق�ول أصح�اب الحري�ات المذمومة واض�ح، فهم يظن�ون أنها 

س�بب س�عادتهم، وه�ذه س�عادة مح�دودة تعقبه�ا حس�رات ووحش�ة في 

القل�ب وظلم�ة في الوج�ه، وعطب في الدنيا، ثم س�رعان م�ا يفارقون هذه 

الدنيا إلى حس�اب الله وعقابه، فأين ذهب فرحهم بالباطل وباللهو المحرم 

والحري�ات المذمومة، قال تعال�ى: نث جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

خب مب ىب يب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ مث ]الشعراء: 205 - 207[، قال 

)1(: »نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ مث،: من  العالمة عبدالرحمن السعدي 

اللذات والشهوات، أي: أي شيء تغني عنهم وتفيدهم، وقد مضت وبطلت 

واضمحلت، وأعقبت تبعاتها، ضوعف لهم العذاب عند طول المدة«.

* * *

)1( تيسير الكريم الرحمن ص700
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ما يهوي في النار �ضبعين خريفا ل يكون ماأذونا

الس�ويدان ص�ار ينظ�ر ويفتي ويرخ�ص في أن يق�ول الناس ما ش�اءوا، 

ويعتقدوا ما ش�اءوا غير مكترث بأدلة القرآن والس�نة، وإال فال يرتاب مسلم 

في تحريم القول على الله بغير علم، وفي تحريم قول الباطل، وأدلة القرآن 

والس�نة كلها دالة على ذلك، فعن أبي هريرة  أن رس�ول الله  قال: 

» إن العب�د ليتكلم بالكلم�ة، ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار، أبعد ما بين 

المشرق والمغرب«)1(.

ونصوص القرآن والس�نة كلها دالة عل�ى وجوب قول الخير والمعروف 

والص�دق والعدل، والنهي عن قول الش�ر والمنكر والكذب والفجور، قال 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  نث  تعال�ى: 

ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ مث ]المجادل�ة: 9[، والواج�ب على 

الس�ويدان أن يأم�ر الن�اس أن ال يقول�وا على الل�ه إال الح�ق، وأن يتكلموا 

بالص�دق، هذا ش�أن المتقين، قال تعال�ى: نث ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ مث ]الزم�ر: 33[، وكالم الصدق والحق يثمر كل خير، 
والباطل والكذب والزور والضالل يثمر كل شر.

* * *

)1( رواه البخاري كتاب الرقاق باب حفظ اللسان )ص 1123 - رقم 6477(، ومسلم كتاب الزهد 
باب حفظ اللسان )ص 1292 - رقم 7481( من حديث أبي هريرة 
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فريقا هدى وفريقا حق عليهم ال�ضاللة

الله عز وجل خلق الخلق وقس�مهم قس�مين كما ق�ال تعالى: نث ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ مث ]التغابن: 2[.

وأخب�ر الله عز وجل عن مآل الفريقين في الدار اآلخرة، فقال س�بحانه: 

نث ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ مث ]الش�ورى: 7[، فش�أن المس�لم أن يك�ون 

ف�ي جان�ب الحق، وفري�ق اإليمان، وفئ�ة الهداي�ة، وأن يحذر فري�ق الكفر 

والضاللة، وال يرخص في ش�يء م�ن كفرياته وضالله وزيف�ه، قال تعالى: 

نث ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ىب مث ]األع�راف: 30[، وق�د بّين الله في 

اآلية نفس�ها أن فريق الضاللة هم أصحاب الحريات المذمومة الذين اّتبعوا 

أهوائهم ولم يعتصموا بوحي الله وهداه، قال تعالى: نث ی جئ حئ 

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب مث ]األعراف: 30[.

وجم�اع القول ف�ي بيان فريق الهداية هو ماج�اء صريحا في قوله تعالى: 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ مث ]محم�د: 1 

، ولزوم  - 2[، فالصالح باإليمان بش�رع الله ووحيه وإتباع نبينا محمد 

اإلس�الم، والفس�اد والضالل في الكفر بنبينا محمد  والصد عن سبيل 

الله بالحريات المذمومة.

فريقا هدى وفريقا حق عليهم ال�ضاللة
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فتدّبر أيها المس�لم هذه اآلية حق التدّبر، وتدّبر مآالت أهواء وحريات 

الكافري�ن والضالين الغير معتصمي�ن بالوحي فهي كما قال الله عز وجل: 

)1(: »األعمال التي  نث پپ مث، قال العالمة عبدالرحمن السعدي 

في نصر الباطل لما كانت باطلة، كانت األعمال ألجلها باطلة«.

أما أعمال المؤمنين بالله ورس�وله محمد  فهي صالحة في نفس�ها 

ألن الله ال يأمر إال بالعدل والقسط وكل خير وهي سبب صالح الدنيا، فآثار 

اإليمان واإلسالم صالح، وآثار الكفر والحريات المذمومة فساد وشر.

)2(: »نث ڤ ڤ مث، أي: أصلح  قال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم، وأصلح ثوابهم بتنميته وتزكيته، وأصلح 

جميع أحوالهم.

والس�بب في ذلك أنه�م اتبعوا الحق وه�و الصدق واليقين وما اش�تمل 

علي�ه ه�ذا الق�رآن العظيم الص�ادر من ربه�م ال�ذي رّباهم بنعمت�ه ودّبرهم 

بلطف�ه، فرّباهم تعالى بالحق، فاتبعوه، فصلحت أمورهم، فلما كانت الغاية 

المقصودة لهم متعلقة بالحق المنسوب إلى الله الباقي الحق المبين، كانت 

الوس�يلة صالح�ة باقي�ة، ب�اق ثوابه�ا، نث چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ مث 

]محم�د: 3[، حي�ث بّين لهم تعالى أه�ل الخير وأهل الش�ر، وذكر لكل منهم 

)1( تيسير الكريم الرحمن ص932
)2( تيسير الكريم الرحمن ص933
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صف�ة يعرف�ون بها ويتمي�زون، ليهلك من هلك عن بّين�ة ويحيا من حي عن 

بّينة«.

)1(: »فإن اإلنسان قد يقول كلمة  قال شيخنا العالمة محمد العثيمين 

ال يلقي لها باال يهوي بها في النار س�بعين خريفا، والعياذ بالله أي: س�بعين 

: »أال أخبرك بمالك ذلك  س�نة، ولهذا ق�ال النبي  لمعاذ بن جب�ل 

كله؟«، قلت: بلى يارسول الله!

فأخذ بلس�ان نفس�ه، وقال: »كف علي�ك هذا،قلت: يارس�ول الله! وإنا 

لمؤاخ�ذون بم�ا نتكلم به؟ يعن�ي هل نؤاخذ بالكالم؟ ق�ال: ثكلتك أمك يا 

مع�اذ، وهل يكب الناس في الن�ار على وجوهم، أو قال: على مناخرهم إال 

حصائد ألسنتهم««.

* * *

)1( شرح رياض الصالحين )567/3(
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قبح الحرية المذمومة دّل عليه العقل والفطرة وال�ضرع

الحريات المذمومة من الكفر والش�رك والفواحش والكالم المحرم هي 
في نفس�ها قبيح�ة، بل في غاية القبح، فمن يأذن بفعله�ا بداعى الحرية فهذا 

مخالف لما توافق الشرع والعقل والفطرة على تحريمه.

ق�ال تعال�ى: نث ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ې مث ]األع�راف: 28[، ق�ال ابن 
)1(: »أي: ال يأم�ر بما هو فاحش�ة في العقول والفط�ر، ولو كان  القي�م 
إنما علم كونه فاحشة بالنهي، وأنه ال معنى لكونه فاحشة إال تعلق النهي به، 
لصار معنى الكالم: إن الله ال يأمر بما ينهى عنه، وهذا يصان عن التكلم به 
آح�اد العقالء، فضال عن كالم العزيز الحكي�م، وأي فائدة في قوله: إن الله 

ال يأمر بما ينهى عنه؟!

فإن�ه لي�س لمعنى كونه فاحش�ة عنده�م إال أنه منهي عن�ه، ال أن العقول 
تستفحشه.

ثم قال تعالى: نث ې ې ې ىى ېئ مث ]األعراف: 29[، والقس�ط عندهم: 
هو المأمور به، ال أنه قسط في نفسه، فحقيقة الكالم: قل أمر ربي بما أمر به.

ث�م ق�ال: نث ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڱ مث ]األع�راف: 33[، 
ول�و كان كونها فواح�ش إنما هو لتعلق التحريم بها، وليس�ت فواحش قبل 
ذلك، لكان حاصل الكالم: قل إنما حرم ربي ما حرم، وكذلك تحريم اإلثم 

)1( مدارج السالكين )195-194/1(
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والبغي، فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا، فهو شرك 
في نفسه قبل النهي وبعده.

فم�ن قال: إن الفاحش�ة والقبائح واآلثام إنما ص�ارت كذلك بعد النهي، 
فهو بمنزلة من يقول: الش�رك إنما صار ش�ركا بعد النهي، وليس ش�ركا قبل 

ذلك.

ومعل�وم أن ه�ذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفط�رة، فالظلم ظلم في 
نفسه قبل النهي وبعده، والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده، والفاحشة 

كذلك، وكذلك الشرك، ال أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك. 

نعم الش�ارع كس�اها بنهيه عنها قبحا إلى قبحها، ف�كان قبحها من ذاتها، 
وازدادت قبحا عند العقل بنهي الرب تعالى عنها، وذّمه لها، وإخباره ببغضها 
وبغض فاعلها، كما أن العدل والصدق والتوحيد، ومقابلة نعم المنعم بالثناء 
والش�كر: حسن في نفسه، وازداد حسنا إلى حسنه بأمر الرب به، وثنائه على 

فاعله، وإخباره بمحبته ذلك ومحبة فاعله.

ب�ل من أع�الم نبوة محم�د  أن�ه يأمره�م بالمع�روف وينهاهم عن 
المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث.

فل�و كان كونه معروفا ومنكرا وخبيثا وطيب�ا إنما هو لتعلق األمر والنهي 

والح�ل والتحريم به، لكّنا بمنزل�ة أن يقال: يأمرهم بما يأمرهم به، وينهاهم 
عما ينهاهم عنه، ويحل لهم ما يحل لهم، ويحّرم عليهم ما يحرم عليهم!

قبح الحرية المذمومة دّل عليه العقل والفطرة وال�ضرع
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وأي فائدة في هذا؟ وأي علم يبقى فيه لنبوته؟

وكالم الل�ه يص�ان ع�ن ذل�ك، وأن يظ�ن به ذل�ك، وإنما الم�دح والثناء 
والعلم الدال على نبوته: أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنه وكونه 
معروفا، وما ينهى عنه تشهد قبحه وكونه منكرا، وما يحله تشهد كونه طّيبا، 
وما يحرمه تشهد كونه خبيثا، وهذه دعوة جميع الرسل صلوات الله وسالمه 
عليهم وهي بخالف دعوة المتغلبين المبطلين، والكذابين والسحرة، فإنهم 
يدع�ون إلى مايواف�ق أهواءهم وأغراضهم من كل قبي�ح ومنكر وبغي وإثم 

وظلم«.

)1(: »وكذلك قوله: نث ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  وقال ابن القيم أيضا 
وه�ذا   ،]28 ]ص:  مث  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
استفهام إنكار، فدل على أن هذا قبيح في نفسه منكر تنكره العقول والفطر، 
أفتظن�ون أن ذل�ك يليق بنا أو يحس�ن منا فعل�ه؟ فأنكره س�بحانه إنكار منبه 

للعقل والفطرة على قبحه، وأنه ال يليق بالله نسبته إليه.

وكذلك إنكاره س�بحانه قبح الش�رك به ف�ي إلهته، وعبادة غي�ره معه بما 
ضرب�ه له�م من األمثال، وأقام على بطالنه من األدل�ة العقلية، ولو كان إنما 

قبح بالشرع لم يكن لتلك األدلة واألمثال معنى«.

* * *

)1( مدارج السالكين )197/1(
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الحريات المذمومة �ضيئات ت�ضوء اأ�ضحابها 

الحري�ات المذمومة من اإلعتقادات الباطلة واألق�وال الضالة واألفعال 

المحرم�ة س�يئات ال تس�ر، ال يبيحه�ا عاقل، بل ل�و قيل لطارق الس�ويدان 

ال�ذي يدعو ألن يقول الناس ما ش�اءوا، »أنت س�يء«، ألبي ذلك، فكذلك 

ما حرمه الله من االعتقادات واألقوال واألفعال س�يئات في نفسها، وتسوء 

أصحابها.

قال تعال�ى: نث گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

)1(: »إن  ڻ ڻ مث ]النس�اء: 110[، قال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

عمل السوء عند اإلطالق يشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة، وسمي 

سوءا لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئا غير حسن، وكذلك 

ظلم النفس عند اإلطالق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه، ولكن عند اقتران 

أحدهما باآلخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا 

بالظلم الذي يس�وء الناس، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم، وأعراضهم، 

ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده، وسمي ظلم 

النفس ظلما، ألن نفس العبد ليس�ت ملكا له يتصرف فيها بما يش�اء، وإنما 

ه�ي ملك لله تعالى، قد جعلها أمانًة عند العبد، وأمره أن يقيمها على طريق 

العدل بإلزامها للصراط المس�تقيم علما وعمال، فيس�عى في تعليمها ما أمر 

)1( تيسير الكريم الرحمن ص206
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ب�ه، ويس�عى في العمل بما يجب، فس�عيه ف�ي غير هذا الطريق ظلم لنفس�ه 

وخيانة وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم«.

والل�ه عز وجل نع�ت المنهيات المحرمات بالس�يئات زج�را عنها، قال 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  نث  تعال�ى: 

ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ 
ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  جبحب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ  يت جث مث ىث يث حج مج جح 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ مث ]اإلس�راء: 31 - 39[، ف�كل ما ذكره 

الله من المحرمات سيئات مكروهة عند الله وتسوء أصحابها.

)1(: »نث يت جث مث، المذكور  قال ش�يخنا العالم�ة محم�د العثيمي�ن 

ال�ذي نهى الله عن�ه فيما تقدم من قول�ه: نث پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ مث، والنهي 

عن عق�وق الوالدين وما عطف على ذلك نث مث ىث يث حج مج مث، أي: 

كل ذلك يسوء العاملين، ويضرهم، والله تعالى يكرهه ويأباه«.

)1( الكنز الثمين في تفسير ابن عثيمين )70/7(
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وتأم�ل كي�ف نع�ت الل�ه م�ا نه�ى عن�ه م�ن المحرمات وم�ا أم�ر به من 

الواجب�ات بالحكمة كما ق�ال س�بحانه: نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ مث ]اإلس�راء: 31 - 39[، قال 

)1(: »يق�ول تعالى: هذا الذي أمرناك به من األخالق  الحاف�ظ ابن كثير 

الجميلة، ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة، مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر 

به الناس«.

* * *

)1( تفسير القرآن العظيم ص800

الحريات المذمومة �ضيئات ت�ضوء اأ�ضحابها 
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�ضال يدعو اإلى �ضاللة

من يرخص للناس في أن يعتقدوا ما شاءوا من الكفر والضالالت وقول 

الباط�ل بدعوى الحرية فهو ضال مض�ل للخلق، فالله عز وجل نعت الكفر 

بالض�الل، وهو كذلك، فالش�رك وق�ول الباطل وعمل الس�وء قبحه ينادي 

عليه بالض�الل، قال تعال�ى: نث ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ مث ]النساء: 136[.

فالكف�ر ض�الل بعيد وال يرخص فيه إال من هو م�ن أضل خلق الله، قال 

)1(: »وأي ضالل أبعد من ضالل من ترك  العالمة عبدالرحمن السعدي 

طريق الهدي المستقيم وسلك الطريق الموصلة له إلى العذاب األليم؟!«.

فال�ذي يرّخ�ص للناس ب�أن يقول�وا ما ش�اءوا ويعتقدوا ما ش�اءوا 

ول�و كان كف�را بدع�وى الحري�ة الش�ك ف�ي غوايت�ه وغواية م�ن اغتّر 

نث ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  به، ق�ال تعال�ى: 

ک ک ک  ڎ ڈ ڈژ ژ ڑڑ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڇ  ڇ 
)2(: »لما  ک گ مث ]القص�ص: 62 - 63[، ق�ال ابن عطية األندلس�ي 
كان ه�ذا الس�ؤال مس�كتا لهم مبهت�ا، فكأن�ه ال متعلق لجمه�ور الكفرة إال 

بالمغوي�ن لهم واألعيان، الرءوس منهم، وبالش�ياطين المغوين، فكأن هذه 

)1( تيسير الكريم الرحمن ص216
)2( المحرر الوجيز )179/12(
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الصنيف�ة المغوية إنما أتت الكفرة على عل�م، فالقول عليها متحقق، وكلمة 

الع�ذاب ماضي�ة، لكنهم طمع�وا في التبري م�ن كل أولئك الكف�رة األتباع 

فقالوا: ربنا هؤالء إنما أضللناهم كما ضللنا نحن باجتهاد لنا ولهم«.

* * *

�ضال يدعو اإلى �ضاللة
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الكون ملك الله �ضبطه بقانونه الإلهي ل حرية للب�ضر في اإف�ضاده

الل�ه ربن�ا العل�ي العظيم خلق األرض وه�و مالكها ومالك ي�وم الدين، 

وكل مخل�وق مربوب ل�رب العالمين ال يخرج عن ملك الله وتقديره، قال 

 ،]93 ]مري�م:  مث  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  نث  تعال�ى: 

والله عز وجل هو الذي اس�تخلف خلقه في األرض، وجعل لهم ش�رعا)1( 

يساس�ون به، وبذل�ك تنتظم مصالحهم ويحصل بذلك مقصود اس�تخالف 

الخليقة.

أم�ا الدعوة إلى أن يتص�رف الخلق في األرض بأهوائهم وحرياتهم فهذا 

إفس�اد لهذا الكون، قال تعال�ى: نث ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۉ مث 

)2(: »قوله تعالى:  ]األع�راف: 56 و 85[، قال الحافظ عبدالرزاق الرس�عني 

نث ڭ ڭ ڭ ڭ مث، يعني: بالكفر والمعاصي وس�فك الدماء، نث ۇ 

ۇمث، يعني: بعد إصالح الله إياها بإرسال األنبياء وبيان الشرائع، هذا 

قول جمهور المفسرين«.

والق�رآن مل�يء من األم�ر باإلصالح والنه�ي عن الفس�اد، من ذلك 

وقول�ه   ،]81 ]يون�س:  مث  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  نث  تعال�ى:  قول�ه 

ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  نث  تعال�ى: 

)1( وال نسميه قانونا حتى ال نضاهي أحكام الله العادلة بأحكام المخلوقين الجائرة.
)2( رموز الكنوز )156/2(
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ڑ ڑ ک ک ک مث ]البقرة: 205[، إلى غير ذلك من اآليات الكثيرة.

فإطلق العنان ألهل األرض بالفس�اد في األقوال واألفعال هو س�عي في 

إفساد المعمورة وتخريبها، قال تعالى: نث ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

وه�ؤالء   ،]41 ]ال�روم:  مث  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب 
الكاف�رون س�عى كثير منه�م في صيان�ة األرض عن الفس�اد البيئ�ي ليهنأوا 

بعيشهم في هذه الدنيا، ولكنهم مألوها بالفساد بالكفر والمعاصي الموجب 

للهالك، ونبينا  لما س�ئل »أنهلك وفين�ا الصالحون، قال: نعم، إذا كثر 

الخبث)1(«.

* * *

)1( رواه البخاري كتاب الفتن باب قول النبي  ويل للعرب من شر قد اقترب )ص 1218 - 
رقم 7059(، ومسلم كتاب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج )ص 1246 - رقم 7237( من 

حديث زينب بنت جحش 

الكون ملك الله �ضبطه بقانونه الإلهي ل حرية للب�ضر في اإف�ضاده
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الحرية الباطلة عدوان على المجتمع والأفراد يجب منعه 

الل�ه عز وجل حف�ظ المجتمع واألفراد مما يوج�ب المضارة به، فكلمة 

الباط�ل والض�الل وقال�ة الس�وء والمبتدع�ات ع�دوان على مح�ارم الله، 

وعدوان على خلق الله، وعدوان على المجتمع، قال نبينا محمد  »أال 

وإن لكل ملك حمى أال وإن حمى الله محارمه«)1(.

)2(: »الله عز وجل أحاط الشريعة  قال شيخنا العالمة محمد العثيمين 

بسياج محكم، حمى كل شيء محرم يضر الناس في دينهم ودنياهم، حماه، 

وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه شدد السياج حوله إذا كان مما تدعو 

النفوس إليه، فإنه يشدد السياج حوله«.

ولذل�ك نعت الل�ه الكافرين بالظالمين، ق�ال تعالى: نث ڑ ڑ ک 

ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڻ ڻ مث ]البق�رة: 254[، ونام�وس الدني�ا كل�ه قوامه التوحي�د والعدل، 

وأعظ�م الظلم الش�رك، قال تعال�ى: نث ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ مث ]لقمان: 

13[، فكي�ف إذا إنض�اف إل�ى ذل�ك اإلباحي�ة وأن�واع الحري�ات المحرم�ة 

المذمومة.

* * *
)1( رواه البخاري كتاب اإليمان باب فضل من استبرأ لدينه )ص 12 - رقم 52(، ومسلم كتاب 

المساقاة باب أخذ الحالل وترك الشبهات )ص 698 - رقم 4094(
)2( شرح رياض الصالحين )495/3(
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المعروف ما اأقرته ال�ضريعة والمنكر ما اأنكرته

فط�ر الل�ه عباده على معرفة ما ينفعهم ومحاذرة م�ا يضرهم، ولذلك لما 

 : قال فرعون لموس�ى: نث يب جت حت خت مث ]طه: 49[، أجابه موس�ى 

نث ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مث ]طه: 50[.

وكم�ل الله هذه الفطرة بتش�ريع مفصل فيه بيان ما يح�ل وما يحرم على 

نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  العب�اد، فق�ال س�بحانه: 

ڀ ڀ مث ]األعراف: 52[، فيعجب كل مسلم من جرأة السويدان على القول 

عل�ى الله بغير علم وتقحم أس�باب ولوج النار باإلفت�راء على الله الكذب، 

والله يقول: نث ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ مث ]يونس: 

.]69

فقول السويدان اعبدوا ما شئتم، قولوا ما شئتم بدعوى الحرية من أعظم 

الكذب واإلفتراء على الله، وهذا كله من اتباع خطوات الشيطان التي يسوق 

بها عبيده إلى الكفر والشرك.

: »إن  )1(: »قال عبدالله بن مسعود  قال ش�يخ اإلسالم ابن تيمية 

للمل�ك لّمة وللش�يطان لّمة، فلّمة المل�ك: إيعاد بالخي�ر وتصديق بالحق، 

ولّمة الش�يطان إيعاد بالش�ر وتكذيب بالحق«، وهذا ال�كالم الذي قاله ابن 

)1( مجموع الفتاوى )32-31/4(

المعروف ما اأقرته ال�ضريعة والمنكر ما اأنكرته
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، هو كالم  مسعود  هو محفوظ عنه، وربما رفعه بعضهم إلى النبي 

جامع ألصول ما يكون من العبد من علم وعمل، من شعور وإرادة.

وذل�ك أن العب�د له ق�وة الش�عور واإلحس�اس واإلدراك، وق�وة اإلرادة 

والحرك�ة، وإحداهم�ا أصل الثانية مس�تلزمة لها، والثانية مس�تلزمة لألولى 

ومكملة لها.

فه�و باألول�ى يصدق بالح�ق ويك�ذب بالباط�ل، وبالثانية يح�ب النافع 

المالئم له، ويبغض الضار المنافي له.

والله س�بحانه خلق عباده على الفطرة الت�ي فيها معرفة الحق والتصديق 

ب�ه، ومعرف�ة الباط�ل والتكذيب ب�ه، ومعرف�ة الناف�ع المالئ�م والمحبة له، 

ومعرف�ة الضار المنافي المبغض ل�ه بالفطرة. فما كان حقا موجودا صدقت 

به الفطرة، وما كان حقا نافعا عرفته الفطرة فأحبته وأطمأنت إليه، وذلك هو 

المعروف، وما كان باطال معدوما كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة فأنكرته، 

قال تعالى: نث ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڻ مث ]األعراف: 157[.

واإلنس�ان كما سماه النبي  قال: »أصدق األسماء حارث وهمام«، 

فهو دائما يهم ويعمل، لكنه ال يعمل إال ما يرجو نفعه أو دفع مضرته«.

* * *
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مقت�ضى الإيمان قول الخير وال�ضمت عن الباطل

من عجائب األمور ما تفوه به من ينسب نفسه إلى الدعوة إلى الله حيث 

رّخ�ص للن�اس أن يقولوا ما ش�اءوا، ويعتقدوا ما ش�اءوا بدع�وى الحرية، 

فهذا من أعظم أس�باب الش�رور، وانحراف الخلق، وفساد شؤونهم الدينية 

والدنيوي�ة، فالله ع�ز وجل أمر بالق�ول الس�ديد: نث ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ مث ]األح�زاب: 70[، ونه�ى الله عبيده ع�ن الكالم الممنوع 

وأعظم�ه ما تضمن الش�رك والض�الل، قال تعال�ى: نث ی ی ی 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مئ  حئ  جئ  ی 

ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ مث ]الكهف: 4 - 5[.

ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  نث  تعال�ى:  وق�ال 

ڑ ک ک ک ک گ مث ]اإلس�راء: 53[، ق�ال العالمة عبدالرحمن 

)1(: »وهذا أم�ر بكل كالم يقرب إلى الله، م�ن قراءة، وذكر،  الس�عدي 

وعلم، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وكالم حسن لطيف مع الخلق، على 

اختالف مراتبهم ومنازلهم، وأنه إذا دار األمر بين أمرين حس�نين، فإنه يؤمر 

بإيثار أحس�نهما إن لم يمكن الجمع بينهما، والقول الحس�ن داع لكل خلق 

جميل وعمل صالح، فإن من ملك لسانه، ملك جميع أمره«.

)1( تيسير الكريم الرحمن ص529

مقت�ضى الإيمان قول الخير وال�ضمت عن الباطل
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وع�ن أب�ي هريرة  عن رس�ول الله  »من كان يؤم�ن بالله واليوم 

رج�ب  ب�ن  ا لحاف�ظ  ا ق�ال   )1 ( ليصم�ت« أو   ، خي�را فليق�ل  اآلخ�ر 

: »فليق�ل خي�را أو ليصم�ت«، أم�ر بقول  )2(: »فقول�ه  لحنبل�ي  ا

الخي�ر، وبالصم�ت عما عداه، وه�ذا يدل على أنه ليس هناك كالم يس�توي 

قول�ه والصم�ت عنه، بل إما أن يك�ون خيرا، فيكون مأم�ورا بقوله، وإما أن 

يكون غير خير، فيكون مأمورا بالصمت عنه«.

)3(: »وجماع األمر ف�ي الكالم  وقال ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة 

قول�ه  »م�ن كان يؤمن بالله والي�وم اآلخر فليقل خي�را أو ليصمت«، 

فق�ول الخير وهو الواجب أو المس�تحب خير من الس�كوت عنه، وماليس 

بواجب وال مستحب فالسكوت لنفسه«.

)4(: »فأم�ر المؤم�ن بأح�د أمري�ن: إم�ا ق�ول الخير أو  وق�ال أيض�ا 

الصم�ت، ولهذا كان ق�ول الخير خيرا من الس�كوت عنه، والس�كوت عن 

الشر خيرا من قوله«

)1( رواه البخاري كتاب األدب باب من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فال يؤذ جاره )ص 1052 
- رقم 6018(، ومسلم كتاب اإليمان باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت 

)ص41 - رقم 173(
)2( جامع العلوم والحكم ص161

)3( مجموع الفتاوى )293/25(
)4( مجموع الفتاوى )49/7(
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)1(: »ويس�تحب ضبط األلس�نة  وق�ال أب�و الوفاء ابن عقيل الحنبلي 

وحفظها، واإلقالل من الكالم إال فيما يعني والبد فيه، وأفضل من الصمت 

إجراء األلسنة بما فيه النفع لغيره، واالنتفاع لنفسه مثل قوله القرآن، وتدريس 

العل�م وذكر الله تعالى، واألمر بالمع�روف والنهي عن المنكر، واإلصالح 

بين الناس«.

* * *

)1( فصول اآلداب ومكارم األخالق ص54

مقت�ضى الإيمان قول الخير وال�ضمت عن الباطل
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الحريات المذمومة ت�ضلب الأبدان اأرواحها الحقيقية

فّرق الله سبحانه بين حياة المؤمنين وحياة البهائم فأنزل الله كتبه وأرسل 

رسله للبشرية لتزكو نفوسهم وتسمى أرواحهم فيحيوا حياة طيبة يستضيئون 

فيهابنور الوحي وشريعة القرآن، قال تعالى: نث ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ھ ھ ے ے ۓ مث ]األنعام: 122[.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث  تعال�ى:  وق�ال 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڤ ڦ مث ]الشورى: 52[.

فالعقل واإلدارك الذي جعله الله في بني آدم، وكان موجبا للتكليف هو 

الذي جعل المؤمنين يس�تضيئون بنور الوحي، ويتحاش�ون عن أن يعيش�وا 

حياة يأكل�ون فيها ويتمتعون ويلهون بال هدى وال كتاب منير، قال تعالى: 

نث ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ مث ]محمد: 12[.

ق�ال ابن القيم  مبينا أثر لزوم الوح�ي ومجانبة الهوى)1(: »وهو بعد 

مخالفة الهوى- تنس�م روح األنس بالله، والروح لل�روح، كالروح للبدن، 

فه�و روحه�ا وراحتها، وإنما حص�ل له هذا ال�روح لّما أع�رض عن هواه، 

)1( مدارج السالكين )28/2(
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فحينئذ تنسم روح األنس بالله، ووجد راحته، إذ النفس البد لها من التعلق، 

فلما انقطع تعلقها من هواها وجدت روح األنس بالله، وهبت عليه نسماته، 

فريحتها وأحيتها«.

فأرواح الكافرين في وحش�ة، كلما ضاقت نفوس�هم سارعوا إلى ركوب 

أهوائهم واتباع ش�هواتهم وانغمس�وا في حرياته�م المذمومة، فتحصل لهم 

مس�رة محدودة ثم تعود الوحش�ة، وال يزيل هذه الوحش�ة إال اإليمان بالله 

ولزوم ذكره.

واإلنس�ان ال يت�رك المحبوبات م�ن التوحيد والطاعات التي هي س�بب 

الساعدة في الدارين إلى الشرك والمحرمات التي هي شقاء في الدارين إال 

لغبنه لعقله وبيعه للجوهر النفيس بالَبْعر الخسيس.

)1(: »فالعبد في حال معصيته واش�تغاله عنه بش�هوته  ق�ال ابن القيم 

ولّذت�ه، تك�ون تلك الل�ذة والحالوة اإليمانية قد اس�تترت عن�ه، وتوارت، 

أو نقص�ت، أو ذهب�ت، فإنها ل�و كانت موج�ودة كاملة، لما ق�ّدم عليها لّذًة 

وش�هوًة، ال نس�بة بينها وبينها بوجه ما، بل هي أدق من حّبة خردل بالنس�بة 

إلى الدنيا وما فيها.

وله�ذا ق�ال النب�ي : »ال يزني الزاني حي�ن يزني وهو مؤمن، وال يس�رق 

)1( إغاثة اللهفان )934/2(

الحريات المذمومة ت�ضلب الأبدان اأرواحها الحقيقية
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الس�ارق وه�و يس�رق وهو مؤم�ن، وال يش�رب الخم�ر حين يش�ربها وهو 

مؤم�ن«، ف�إن ذوق حقيقة اإليمان ومباش�رته لقلبه يمنعه م�ن أن يؤثر عليه 

ذلك الَقْدُر الخسيس، وينهاه عّما ُيَشّعثه وينُقُصه.

ولهذا تجد العبد - إذا كان مخلصا - منيبا لله، مطمئنا بذكره، مشتاقا إلى 

لقائ�ه، قلب�ه منصرفا عن هذه المحرمات، ال يلتف�ت إليها، وال ُيعّول عليها، 

ويرى اس�تبداله بها َعّما هو فيه كاستبداله الَبْعر الخسيس بالجوهر النفيس، 

وبيعه الذهب بأعقاب الَجزر، وبيعه المسك بالّرجيع«.

* * *
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الذي نهى عن الكالم المحتمل للباطل
ل ياأذن بالكلمة المتمح�ضة في الباطل

ال يخف�ى عل�ى م�ن له أدن�ى معرفة أن الش�ريعة جاءت بالنه�ي عن قول 

ال�كالم المحتم�ل الباطل، وهو دال ب�ال ريب على تحري�م التكلم بالكالم 

المتمحض في الباطل، قال تعالى: نث ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ مث ]البقرة: 104[.

)1(: »وفي ذل�ك دليل على  ق�ال العالم�ة محمد بن علي الش�وكاني 

أنه ينبغي تجنب األلفاظ المحتملة للس�ب والنقص وإن لم يقصد المتكلم 

بها ذلك المعنى المفيد للش�تم سدا للذريعة، ودفعا للوسيلة، وقطعا للمادة 

المفسدة والتطرق إليه«.

)2(: »كان المس�لمون يقولون  وق�ال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

حي�ن خطابه�م للرس�ول  ع�ن تعلمهم أم�ر الدي�ن: نث ۇمث؛ أي: 

راع أحوالن�ا، فيقصدون بها معنى صحيح�ا، وكان اليهود يريدون بها معنى 

فاس�دا، فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول  بذلك ويقصدون 

المعنى الفاس�د، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة س�دًا لهذا الباب، ففيه 

النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم، وفيه األدب واستعمال األلفاظ 

)1( فتح القدير )124/1(
)2( تيسير الكريم الرحمن ص55

الذي نهى عن الكالم المحتمل للباطل ل ياأذن بالكلمة المتمح�ضة في الباطل
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التي ال تحتمل إال الحسن وعدم الفحش وترك األلفاظ القبيحة أو التي فيها 

نوع تشويش واحتمال ألمر غير الئق، فأمرهم بلفظة ال تحتمل إال الحسن، 

فقال: نث ۆ ۆ مث، فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور«.

* * *
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الخلق موؤمنهم وكافرهم كلهم م�ضوؤولون

الخلق كلهم محاسبون مس�ؤولون يوم القيامة برهم وفاجرهم، مؤمنهم 

وكافره�م، ال يس�تثنى م�ن ذل�ك أحد حتى يّرخ�ص له في أن يقول ما ش�اء 

ويعتقد ما شاء، قال تعالى: نث ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب يب مث ]الصافات: 22 - 24[.

)1(: »أي قفوهم حتى يس�ألوا ع�ن أعمالهم  ق�ال الحاف�ظ ابن كثي�ر 

وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا«.

فالذي يرخص في الكفر والش�رك بدعوى الحرية سيسأله الله ويحاسبه 

ويعاقب�ه على ذلك أش�د العذاب، قال تعال�ى: نث ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ مث 

)2(: »نثڳ ڳ ڳ  ]النحل: 84 - 87[، قال الحافظ عبدالرزاق الرسعني 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ مث في االعتذار، ألنهم ال عذرلهم«.

)1( تفسير القرآن العظيم ص1154
)2( رموز الكنوز )77/4(

الخلق موؤمنهم وكافرهم كلهم م�ضوؤولون
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ف�ال حرية ألحد أن يقول ما ش�اء ويعبد ما ش�اء، ق�ال تعالى: نث وئ ۇئ 

مث  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
]اإلسراء: 36[.

)1(: »فحقيق بالعبد الذي يعرف  قال شيخنا العالمة محمد العثيمين 

أنه مسئول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته 

أن يعد للسؤال جوابا، وذلك ال يكون إال باستعمالها بعبودية الله وإخالص 

الدين له وكفها عما يكرهه الله تعالى«.

* * *

)1( الكنز الثمين في تفسير ابن عثيمين )70/7(
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ال�ضارع نهى عن ال�ضماع المحرم

الل�ه ع�ز وجل نه�ى خلقه عن االس�تماع لل�كالم الباطل، وذل�ك لحمية 

أسماعهم وقلوبهم عن كالم السوء الدي يفسد األديان واألبدان، قال تعالى: 

نث ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

خب مب ىب مث ]النس�اء: 140[، ف�اذا نه�ى الله عن قول الضالل�ة إبتداًء وعن 

سماعه فمن أين تأتي الحرية أن يقول الناس ما شاءوا بدعوى الحرية؟!!

وق�د بّين الله الحكمة في النهي عن القول المحرم واالس�تماع له، فقال 

تعال�ى: نث ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ مث ]المائدة: 91[.

)1(: »فبّين في�ه العلتي�ن: إحداهما:  ق�ال ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة 

حصول مفسدة العداوة الظاهرة والبغضاء الباطنة.

والثاني�ة: المن�ع م�ن المصلحة الت�ي هي رأس الس�عادة، وه�ي ذكر الله 

والصالة، فيصد عن المأمور به إيجابا أو استحبابا.

وبه�ذا المعن�ى عللوا أيض�ا كراهة أنواع الميس�ر من الش�طرنج ونحوه، 

فإنه يورث هذه المفس�دة ويصد عن المأمور ب�ه، وكذلك الغناء فإنه يورث 

)1( محموع الفتاوى )195-194/20(

ال�ضارع نهى عن ال�ضماع المحرم
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القل�ب نفاق�ا ويدع�و إلى الزن�ى، ويصد القلب ع�ن ما أمر به م�ن العلم 

الناف�ع والعمل الصالح، فيدعو إلى الس�يئات وينهى عن الحس�نات، مع 

أنه ال فائدة فيه، والمس�تثنى منه عارضه ما أزال مفس�دته كنظائره«.

)1(: »وفرض الله على »الس�مع« أن يتنزه   وق�ال اإلم�ام الش�افعي 

عن االستماع إلى ما حرم الله، وأن يغضى عما نهى الله عنه، فقال في ذلك: 

نث ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی یجئ ىب مث ]النس�اء: 140[، ث�م اس�تثنى 

موضع النسيان، فقال جل وعز: نث جب حب خب مث، أى: فقعدت معهم 

نث مب ىب يب جت حت خت مت ىت مث ]األنعام: 68[، وقال: نث ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ مث ]الزمر: 17 - 18[، وقال: نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

مث  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

]المؤمن�ون: 1 - 4[، وق�ال: نث ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ک مث ]القص�ص: 55[، 

وق�ال: نث گ گ گ گ ڳ ڳ مث ]الفرق�ان: 72[، فذل�ك ما فرض الله، 

ج�ل ذك�ره، على الس�مع م�ن التنزيه عما ال يح�ل له، وهو عمل�ه، وهو من 

اإليمان«.

* * *

)1( مناقب الشافعي للبيهقي )390/1(
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ال�ضاد عن �ضبيل الله ي�ضاعف له العذاب
ل حرية له في اإ�ضالل الخلق

أعمال الكافرين ومن يستحسن ضاللهم من سوء اعتقاداتهم ومقاالتهم 

وفواحشهم وموبقاتهم وشركياتهم تنادي بالدعوة إليها، فالحريات عندهم 

مصانة، وهذا بالريب يختطف ضعاف العقول، وأسرى الشهوات، فهؤالء 

بالريب في دين الله ممنوعون من الصد عن س�بيل الله، وعذابهم يضاعف 

له�م بس�بب صدهم عن س�بيل الله، ال يق�ال لهم إفعلوا ما ش�ئتم واعتقدوا 

وقولوا ما شئتم.

ق�ال تعال�ى: نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ مث ]النحل: 88[.

)1(: »أي: عذاب�ا على كفره�م، وعذابا على  ق�ال الحاف�ظ ابن كثي�ر 

صدهم الناس عن اتباع الحق«.

)2(: »نث پ پ مث، مضاعفا  وق�ال الحافظ عبدالرزاق الرس�عني 

عليهم بس�بب ضاللهم وإضاللهم، نث پ ڀ مث المعد ألهل الض��الل 

نث ڀ ڀ ڀ مث في الدنيا بالكفر والفجور والصد عن سبيل الله«.

)1( تفسير القرآن العظيم ص767
)2( رموز الكنوز )79/4(

ال�ضاد عن �ضبيل الله ي�ضاعف له العذاب ل حرية له في اإ�ضالل الخلق
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)1(: »صدوا الناس عن س�بيل  وق�ال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

الله، وصاروا دعاة إلى الضالل، فاس�تحقوا مضاعفة العذاب كما تضاعف 

جرمهم، وكما أفسدوا في األرض«.

* * *

)1( تيسير الكريم الرحمن ص512
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الحكمة بغية العاقلين وال�ضفه �ضاأن التائهين

الحكم�ة  لل�ه  ا م�دح  ولذل�ك  الحكم�ة،  طل�ب  المس�لم  ش�أن 

فق�ال س�بحانه: نث ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ مث ]البق�رة: 269[، وما من نبي إال بعث 

: نث ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  بالحكم�ة، ق�ال تعالى: ع�ن نبينا محم�د 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ مث ]النس�اء: 

: نث ڄ ڄ  113[، وق�ال تعال�ى: ع�ن المس�يح عيس�ى بن مري�م 

ڄ ڃ ڃ ڃ مث ]آل عمران: 48[.

، ثم تأمل  وانظ�ر كيف أثنى الله على من أخذ بمجامع الحكمة كلقمان 

فيم�ا ذك�ره الله عن�ه من الحكم�ة التي أنطقه الل�ه بها وهي صح�ة اإلعتقاد 

ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  نث  قول�ه:  ف�ي 

ڄ ڄ ڄ مث ]لقم�ان: 13[، والس�داد ف�ي األق�وال واألفع�ال وصيان�ة 

المجتمعات عن الحري�ات المذمومة باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  نث 

حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

خب مب ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىث يث حج مث 

]لقم�ان: 17 - 19[، فالحكمة التي يعرفها كل العقالء حس�ن االعتقاد وس�داد 

الحكمة بغية العاقلين وال�ضفه �ضاأن التائهين



بطالن العلمانية ونق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان
400

األقوال واألفعال، أما دعوة السويدان أن يقول الناس ما شاءوا ويعتقدوا ما 

ش�اءوا فهو والله الس�فه الذي ال يختاره أو يأذن فيه إال المبطلون الضالون 

الجاهلون المفسدون.

ف�ال حرية في ضالل األقوال واألفعال واالعتقادات، بل الواجب النطق 

)1(: »الحكمة إذًا:  بالح�ق والصواب واعتق�اد التوحيد، قال ابن القي�م 

فعل ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي.

والله تعالى أورث الحكمة آدم وبنيه، فالرجل الكامل: من له إرث كامل 

م�ن أبي�ه، ونصف الرجل - كالمرأة له نصف ميراث، والتفاوت في ذلك ال 

يحصيه إال الله تعالى.

وأكم�ل الخل�ق في هذا الرس�ل صلوات الله وس�المه عليهم، وأكملهم 

، ولهذا امتّن سبحانه وتعالى عليه، وعلى  أولوا العزم، وأكملهم محمد 

أمت�ه بم�ا آتاهم م�ن الحكمة، كما ق�ال تعال�ى: نث ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ىئ مث ]النس�اء: 113[، وق�ال تعال�ى: نث ۇ 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى مث البقرة: 151.

)1( مدارج السالكين )385/2(
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فكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة، وكل خلل في الوجود، وفي العبد 

فسببه: اإلخالل بها، فأكمل الناس: أوفرهم منها نصيبا، وأنقصهم وأبعدهم 

عن الكمال: أقلهم منها ميراثا«.

* * *

الحكمة بغية العاقلين وال�ضفه �ضاأن التائهين
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الحرية لالأقوال الباطلة مناق�ضة للحق

ال يجوز لنا اإلذن ألهل الضالل بترويج ضاللهم بدعوى الحرية، فدعاة 
الض�الل يض�ادون الحق ويحاربون�ه بالريب، فهم ما ضون ف�ي إقامة بنيان 
باطله�م وتش�ييد أركانه، ومن ثمَّ تعميمه والس�عي في رد الح�ق الذي يبّين 
زي�ف الباط�ل وانح�راف الض�الل، فواج�ب المصلحي�ن والناصحين منع 

األقوال الباطلة من مزاحمة الحق والتشويش عليه.

)1(: »البدع اإلعتقادية والعملية تتضمن  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ترك الحق المش�روع الذي يصد عنه من الكلم الطيب والعمل الصالح، إما 
بالش�غل عنه، وإم�ا بالمناقضة، وتتضم�ن أيضا حصول ما فيها من مفس�دة 

الباطل اعتقادا وعمال«.

فالمرخص للضالل س�اع في إفس�اد عقائد اإلسالم ونور الوحي وهدي 
الحق، وس�اع في إضعاف اإلس�الم والمس�لمين، وموه�ن عقائد وأخالق 
المس�لمين، والعقائد واألخ�الق متالزمتان، فصحيح االعتق�اد يهدي إلى 
أقوم األخالق، والفواحش س�ببها الشرك وفساد العقيدة، فلذلك تجد بالد 
الحريات ف�ي العقيدة وبالد البدع المكفرة تم�وج بالفواحش والمنكرات، 

بل وتفاخر باإلعالن بها بدعوى الحرية، قال ش�يخ اإلس�الم بن تيمية 
)2(: »قّل من تجد في اعتقاده فسادا إال وهو يظهر في عمله«.

* * *
)1( مجموع الفتاوى )195/20(

)2( اقتضاء الصراط المستقيم )121/1(
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ال�ضعادة في العبودية

ه�ؤالء الضال�ون أصح�اب الحري�ات المذموم�ة إنم�ا يركب�ون أن�واع 

الضالالت والفواحش والش�ركيات إبتغاء إس�عاد أنفس�هم، وال سعادة إال 

في العبودية لله.

)1(: »من أراد الس�عادة األبدية فليلزم  قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية 

عتبة العبودية«.

وما قاله ش�يخ اإلس�الم  حق وص�دق، وهذا يج�ده المؤمنون عباد 

الرحم�ن حقا، ودالاللته في القرآن واضح�ة فإن الله إذا ذكر تكاليفه لعباده 

وأوام�ره ونواهيه ذكر أنها نعم�ة ورحمة، كما في آية التيمم، قال تعالى: 

نث ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک مث ]المائ�دة: 6[، ق�ال العالم�ة عبدالرحم�ن 

الس�عدي  في فوائد اآلية)2(: »إن هذه األحكام التي ش�رعها الله لعباده 

إنما ذلك رحمة منه بعباده ليقوموا بالعبادات التي تتوقف سعادتهم وفالحهم 

عليها، وأنه يريد إتمام نعمته عليهم باألوامر الش�رعية التي ال مشقة فيها وال 

ح�رج لينال�وا الفضل العظيم م�ن ربهم، فمّن�ة التفضل على عباده بالس�بب 

والمسّبب«.

)1( مدارج السالكين )347/1(
)2( تيسير اللطيف المنان ص55

ال�ضعادة في العبودية
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والخارجون عن تكاليف الشريعة بدعوى الحرية هم في الحقيقة أسرى 

ش�هواتهم وضالالتهم وبدعهم وأهوائهم، يستنكف أحدهم أن يكون عبدا 

 : لله، وال يستنكف أن يكون عبدا للشيطان، كما قال ابن القيم 

وبلوا برق النفس والشيطان هربوا من الرق الذي خلقوا له  

وعبودي�ة الله عّز ورفعة وحس�ن عاقبة، قال تعالى: نث ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ېې ىئ مث ]فاط�ر: 10[، وأما عبودية الش�يطان فذل وهوان، كما جاء في 
حدي�ث اب�ن عم�ر  أن النبي  ق�ال: »وجعل ال�ذل والصغار على 

خال�ف أمري«، علق�ه البخ�ارى ورواه أحمد مس�ندا. فعبودية الله س�عادة 

ويس�ر وسهولة، قال تعالى: نث ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ى مث 

]البق�رة: 185[، وق�ال تعال�ى: )نث ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ مث ]طه: 

1 - 2[، وقال تعالى: نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ مث ]النمل: 77[.

وأهل اإليمان وأهل طاعة الله قريبون من رحمة الله وإحسانه لتحققهم 

مث  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  نث  تعال�ى:  ق�ال  الل�ه،  بعبودي�ة 

]األعراف: 56[، وق�ال تعالى: نث ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې مث ]الرحمن: 

60[، وقال تعالى: نث ھھ ھ ھ ے ے ۓ مث البقرة: 195.

وأه�ل الحري�ات المذمومة يغدون في س�خط الله، ق�ال تعالى:نث ہ 

ہ ھ ھ ے مث ]الزخرف: 55[.
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فحي�اة عب�اد الرحمن ف�ي الدنيا حياة طّيب�ة وفي اآلخرة أطيب وأس�عد، 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  نث  تعال�ى:  ق�ال 

وأم�ا   ،]97 ]النح�ل:  مث  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ 
الكف�ار فهم في تعاس�ة وش�قاء وضنك وحرج كما أخبر الل�ه عنهم: نث ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ مث األنع�ام: 125، وقال تعالى: نث ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ٱ  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 

ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ مث ]طه: 124 - 126[.

* * *

ال�ضعادة في العبودية
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ال�ضاد عن �ضبيل الله ملعون غير ماأذون له في حرية �ضالة 

نع�ت الل�ه الصادين عن س�بيل الل�ه بالظالمين، وما ذاك إال ألنهم 

جه�دوا أنفس�هم ف�ي ض�الل الخل�ق، وف�وق ه�ذا طرده�م الل�ه من 

رحمت�ه ولعنه�م، وه�ذا من أوضح األدلة عل�ى منع المبطل من نش�ر 

باطل�ه ف�ي الخلق، فكي�ف يّرخص له�م بعد كل ه�ذا الوعيد بدعوى 

الحري�ة؟!!

وئ  ەئ  ەئ  ائ ائ  ى  ى  ې  ې  ې  نث  تعال�ى:  ق�ال 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 

ٺ  ٺ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يب 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

مث ]ه�ود: 18 - 22[. چ  چ  چ 

1(، وهذا من أوضح  وق�ال النب�ي  »لعن الله من آوى محدثا«)

األدل�ة كذل�ك عل�ى وج�وب من�ع أه�ل الض�الل م�ن نش�ر باطله�م 

)1( رواه مسلم كتاب األضاحي باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله )ص 883 - رقم 
)5124
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بدع�وى الحرية، ومنع أن يك�ون للضالل حزب وكيان يش�يع ضالله 

ف�ي الخل�ق ألن ضاللهم يع�ود على الناس بالفس�اد ف�ي اعتقاداتهم، 

وأقواله�م، وأعماله�م وأخالقهم، ويوجب لهم س�وء العاقبة في دار 

الق�رار.

* * *

ال�ضاد عن �ضبيل الله ملعون غير ماأذون له في حرية �ضالة 
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�ضريعة الإ�ضالم لزمة للكافرين 

النب�ي  ُبع�ث للن�اس كاف�ة، وش�ريعته الزم�ة للع�رب والعج�م، 

نث ۀ ہ ہ  واألحم�ر واألبي�ض، واإلن�س والج�ن، ق�ال تعال�ى: 

 ،]28 ]س�بأ:  مث  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 : )1(: »يق�ول تعالى لعبده ورس�وله محمد  ق�ال الحاف�ظ ابن كثير 

نث ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھمث، أي: إل�ى جميع الخالئق 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  م�ن المكلفين كقول�ه تب�ارك وتعالى: نث 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  نث   ،]158 ]األع�راف:  مث  ې  ہ  ہ 
م�ن  تبش�ر  أي  مث،  ھ  ھ  نث   ،]1 ]الفرق�ان:  مث  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ے  ھ  ھ  نث   ، ر لن�ا با ك  ر م�ن عص�ا تن�ذ لجن�ة و أطاع�ك با

ۓ مث، كقول�ه ع�ز وج�ل: نث خب مب ىب يب جت  ۓ  ے 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  نث   ،]103 ]يوس�ف:  مث  خت  حت 

ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ مث ]األنع�ام: 116[.

ق�ال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: نث ۀ ہ ہ ہ 

ہ مث، يعني: إلى الناس عامة، وقال قتادة في هذه اآلية: أرس�ل الله تعالى 

محمدا  إلى العرب والعجم، فأكرمهم على الله تبارك وتعالى أطوعهم 

لله عز وجل، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبدالله الظهراني حدثنا حفص 

اب�ن عمر العدن�ي حدثنا الحكم يعني ابن أبان عن عكرمة قال:س�معت ابن 

)1( تفسير القرآن العظيم ص1123
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عب�اس  يق�ول: إن الل�ه تعال�ى فّضل محم�دا  على أهل الس�ماء 

 : وعل�ى األنبي�اء، قالوا: ي�ا ابن عباس!! فب�م فّضله على األنبي�اء؟ قال 

إن الل�ه تعال�ى ق�ال: نث ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںھ مث 

: نثۀ ہ ہ ہ ہ مث، فأرس�له  ]إبراهي�م: 4[، وق�ال للنبي 

الله تعالى إلى الجن واإلنس.

وه�ذا الذي قال�ه ابن عباس  قد ثب�ت في الصحيحي�ن رفعه عن 

: »أعطيت خمسا لم يعطهن أحدمن  ، قال: قال رسول الله  جابر 

األنبياء قبلي: نصرت بالرعب مس�يرة ش�هر، وجعلت لي األرض مس�جدا 

وطه�ورا، فأيم�ا رجل من أمتي أدركته الصالة فليص�ل، وأحلت لي الغنائم 

ولم تحل ألحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 

وبعث�ت إل�ى الناس عامة«، وف�ي الصحيح أيضا أن رس�ول الله  قال: 

»بعث�ت إلى األس�ود واألحمر«، ق�ال مجاهد: يعني الج�ن واإلنس، وقال 
غيره: يعني العرب والعجم، والكل صحيح«.

وم�ن أوضح األدلة على أن ش�ريعة اإلس�الم الزمة للكف�ار حديث أبي 

هريرة  أن رس�ول الله  قال: »والذي نفس�ي بيده ال يسمع بي أحد 

من هذه األمة من يهودي أو نصراني ثم ال يؤمن بي إال دخل النار«)1(.

)1( رواه مسلم كتاب اإليمان باب وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد  إلى جميع الناس ونسخ 
الملل بملته )ص 77 - رقم 386(

�ضريعة الإ�ضالم لزمة للكافرين 
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وتأمل حكمة الله في إرسال نبينا محمد  إلى أم القرى مكة المكرمة، 

قال تعال�ى: نث وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ 

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ مث ]القصص: 59[.

)1(: »فجعل تعالى بعثة النبي األمي شاملة  قال الحافظ ابن كثير 

لجميع القرى، ألنه مبعوث إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها«.

وف�ي الصحيحي�ن م�ن حديث أبي هري�رة  أن النب�ي  قال »كل 

مولود يولد على الفطرة فأبواه يهّودانه أو ينصرانه أو يمجسانه«.

وقال تعال�ى: نث ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ مث 
]الروم: 30[.

)2(: »فكأنه ق�ال أقم وجهك  ق�ال أبو محم�د ابن عطي�ة األندلس�ي 

للدي�ن الذي هو الحنيف، وهو فطرة الله الذي على اإلعداد له فطر البش�ر، 

: »كل مولود يولد على  لك�ن تعرضهم العوارض، ومنه قول النب�ي 

الفط�رة فأب�واه يهودان�ه أو ينصران�ه«، الحدي�ث، فذكر األبوي�ن إنما هو 

مث،  مث�ال للع�وارض التي ه�ي كثي�رة، وقول�ه تعال�ى: نثۅ ۅ ۉ ۉې 

يحتمل تأويلين: أحدهما: أن يريد بها هذه الفطرة المذكورة، أي: اعلم: أن 
)1( تفسير القرآن العظيم ص1031

)2( المحرر الوجيز )258/12(
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هذه الفطرة ال تبديل لها من جهة الخالق، وال يجيء األمر على خالف هذا 

مث، إنحاء على الكفرة«. بوجه، واآلخر: أن يكون قوله: نثۅ ۅ ۉ ۉې 

)1(: »وهذا معناه: ال تبديل للمعتقدات  ثم قال أبو محمد األندلسي 

التي هي في الدين الحنيف، فإن كل شريعة هي عقائدها«.

وقال أيضا)2(: »وقيل الفطرة: هو العهد الذي أخذه الله تعالى على ذرية 

آدم حين أخرجهم نسما من ظهره«.

فالناس مفطورون على اإلسالم، والله أخذ العهد على بني آدم بعبوديته 

ال االنسالخ من شرعه بدعوى الحرية، فالمسلمون ساعون في حفظ الفطرة 

وتكميله�ا والوف�اء بعه�د الله وميثاق�ه، والضال�ون المفس�دون مرّخصون 

إلفس�اد الفط�رة وأولها التوحيد، وس�اعون في نقض عهد الل�ه بعد ميثاقه، 

والله المستعان.

* * *

)1( المحرر الوجيز )259/12(
)2( المحرر الوجيز )259/12(

�ضريعة الإ�ضالم لزمة للكافرين 
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الله عز وجل األزم الموؤمن والكافر كلمة التقوى 

الترخيص للناس بأن يقولوا ما شاءوا ولو كان كفرا وضالال، وأن يعتقدوا 
ماش�اءوا ش�طط من القول، فالله عز وجل ال يرضى بالكفر وال يأذن به قال 
تعالى: نث ڇ ڍ ڍ ڌڌ ں مث ]الزمر: 7[، لكنه سبحانه قضاه كونا ليقوم 
أه�ل اإليمان بدع�وة الكافرين وهدايته�م وأمرهم بالمع�روف ونهيهم عن 

المنكر.

والله عز وجل أمر خلقه أجمعين باإليمان وتحقيق التوحيد، فال يستثنى 
أحد من هذه الدعوة حتى يقول الس�ويدان: اعبدوا ما شئتم، كيف شئتم، ما 

عندي مشكلة!!!

فاألم�ر باإليمان بالله وعبوديته ُيخاطب ب�ه الثقالن جميعا ال يخرج عنه 
أح�د من اإلنس والجن حتى يقول الس�ويدان مقالته الش�نيعة، قال تعالى: 

نث ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ مث ]الذاريات: 56[.

والشيء الذي يجب أن يعقله السويدان وغيره ممن يرخص في أن يتدين 
الخلق بالكفر والش�رك وأن يقولوا ما شاءوا بدعوى الحرية أن هذا انتقاص 
لق�در الله، وهذا ال يقع من قل�ب مملوءمن تحقيق التوحيد لله، فإن صرف 

حق الله لغيره من أعظم الظلم.

قال تعال�ى: نث ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ مث ]الزمر: 67[.
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والش�يء اآلخر الذي يجب أن يعقله الس�ويدان أن الشرك واالعتقادات 

والمقاالت الباطلة محض جهل وقول على الله بغير علم ال يمكن أن يقوم 

علي�ه دلي�ل صحيح ال نقل�ي وال عقلي، فكيف يّرخص به�ا بدعوى الحرية 

التي حري بها أن تسمى باسمها الصحيح الذي يبين حقيقتها »الجاهلية«.

فالش�رك واألق�وال الباطل�ة واإلرادات المذمومةس�ببها الجهل والقول 

عل�ى الله تعالى بغير علم، قال تعال�ى: نث ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڱ ڱ مث ]األعراف: 33[.

وق�ال تعال�ى: نث ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے مث ]الزم�ر: 64[، 

)1(: »نث ہ مثيا أيها الرسول لهؤالء  قال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

الجاهلي�ن الذي�ن دع�وك إل�ى عب�ادة غي�ر الل�ه نث ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ مث، أي: هذا األمر صدر من جهلكم، وإال فلو كان لكم علم بأن الله 

تعالى الكامل من جميع الوجوه مس�دي جميع النعم، هو المستحق العبادة 

دون من كان ناقصا من كل وجه ال ينفع وال يضر، لم تأمروني بذلك، وذلك 

ألن الشرك بالله محبط لألعمال، مفسد لألحوال«.

* * *

)1( تيسير الكريم الرحمن ص861

الله عز وجل األزم الموؤمن والكافر كلمة التقوى 
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عظة الله في حرية الكافرين زجر عنها

أقام الله العظة فيما أنزله في الكفار من العذاب والمثالت ألنهم خرجوا 

عن ش�رع الله وأمره واتبعوا أهوائهم وحرياته�م بغير هدى من الله، وتأمل 

حكم�ة الل�ه في إبقاء آثاره�م كقوم صالح إل�ى يومنا هذا وإلي ي�وم القيامة 

لينزجر الن�اس جميعا عن الحريات المهكلة، فهذه ديار الكافرين كما قال 

تعال�ى: نث ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ مث 

]القصص: 58[.

وقال تعالى: نث ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ مث ]ط�ه: 128[، قال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

)1(: »أي: نث ٹ ڤ ڤ مث لهؤالء المكذبين المعرضين ويدلهم على س�لوك 

طري�ق الرش�اد وتجنب طريق الغي والفس�اد ما أحل الل�ه بالمكذبين قبلهم 

م�ن القرون الخالية واألم�م المتتابعة، الذين يعرف�ون قصصهم، ويتناقلون 

أس�مارهم، وينظ�رون بأعينهم مس�اكنهم م�ن بعدهم، كقوم ه�ود وصالح 

ول�وط وغيره�م، وأنهم لم�ا كذبوا رس�لنا وأعرض�وا عن كتبن�ا، أصبناهم 

بالعذاب األليم، فما الذي يؤمن هؤالء أن يحل بهم ما حل بأولئك؟

نث ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ مث 
]القمر: 43 - 44[: ال ش�يء من هذا كل�ه، فليس هؤالء الكفار خيرا من أولئك 

)1( تيسير الكريم الرحمن ص598
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حتى يدفع عنهم العذاب بخيرهم، بل هم ش�ر منهم، ألنهم كفروا بأش�رف 

الرس�ل وخير الكتب، وليس لهم براءة مزبورة وعهد عند الله، وليس�وا كما 

يقول�ون: إن جمعه�م ينفعه�م ويدفع عنهم، ب�ل هم أذل وأحق�ر من ذلك، 

فإه�الك الق�رون الماضية بذنوبهم من أس�باب الهداية، لكونه�ا من اآليات 

الدالة على صحة رس�الة الرس�ل الذين جاؤوهم وبطالن ماهم عليه، ولكن 

م�اكل أحد ينتفع باآليات، إنما ينتفع بها أولوا النهى، أي: العقول الس�ليمة 

والفطر المستقيمة، واأللباب التي تزجر أصحابها عما ال ينبغي«.

والس�بب في عدم إتعاظ وإعتبار الكفار مم�ا أصاب األمم قبلهم أن الله 

طبع على قلوبهم ألنه سبحانه نّبههم فأعرضوا، قال تعالى: نث ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ مث ]األعراف: 100[.

)1(: »يقول تعال�ى منّبها لألمم  ق�ال العالم�ة عبدالرحمن الس�عدي 

الباقي�ن بع�د ه�الك األم�م الغابري�ن نث ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک کک مث، أي: أو ل�م يتبي�ن ويتضح لألمم الذين 

ورث�وا األرض بع�د إه�الك من قبله�م بذنوبهم ث�م عملوا كأعم�ال أولئك 

المهلكين، أو لم يهتدوا أن الله لو شاء ألصابهم بذنوبهم، فإن هذه سنته في 

األولين واآلخري�ن، وقول�ه نث گ گ گ گ ڳ ڳمث، أي: إذا 

)1( تيسير الكريم الرحمن ص326

عظة الله في حرية الكافرين زجر عنها
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نّبههم الله فل�م ينتبهوا، وذّكرهم فلم يتذكروا، وهداهم باآليات والعبر فلم 

يهت�دوا، فإن الله تعالى يعاقبه�م ويطبع على قلوبهم فيعلوها الران والدنس 

حت�ى يخت�م عليها، ف�ال يدخلها حق وال يص�ل إليها خير، وال يس�معون ما 

ينفعهم، وإنما يسمعون مابه تقوم الحجة عليهم«.

والكفار ومن غمر قلبه هوى الحريات المذمومة ران على قلوبهم الكفر 

والشرك والفواحش فقست قلوبهم عن أخذ العظة بما جرى ألهل الحريات 

المذمومة من العقوبات اإللهية.

)1(: »فهك�ذا المؤم�ن يش�اهد نفس�ه عن�د ارتكاب  ق�ال اب�ن القي�م 

الذنوب، إذا أريد به الخير، وإن أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر.

ومت�ى انفت�ح هذا الب�اب للعب�د: انتفع بمطالع�ة تاريخ العال�م، وأحوال 

األم�م، وم�ا جريات الخل�ق، بل انتفع بم�ا جريات أهل زمانه وما يش�اهده 

من أح�وال الناس، وفهم حينئذ معنى قوله تعالى: نث ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ېى جت مث ]الرع�د: 33[،وقوله: نث ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ مث ]آل عم�ران: 18[، ف�كل م�ا 

ت�راه في الوجود - من ش�ر وأل�م وعقوبة وجدب، ونقص في نفس�ك وفي 

غي�رك - فه�و من قيام ال�رب تعالى بالقس�ط، وهو عدل الله وقس�طه، وإن 

أجراه على يد ظالم، فالمسلط له أعدل العادلين، كما قال تعالى: لمن أفسد 
)1( مدارج السالكين )342/1(
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  نث  األرض  ف�ي 

ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ مث ]اإلسراء: 5[.

فالذن�وب مثل الس�موم مضرة بال�ذات، فإن تداركها من س�قى باألدوية 

المقاومة لها، وإالقهرت القوة اإليمانية، وكان الهالك«.

* * *

عظة الله في حرية الكافرين زجر عنها
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الأقوال والأفكار الباطلة اأ�ضا�س كل �ضر 

الترخي�ص ب�أن يقول الناس ما ش�اءوا بدع�وى الحري�ة محض ضالل، 

فالكالم الباطل أساس كل شر، وهدم لكل خير وفضيلة.

ق�ال تعال�ى: نث ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ مث ]إبراهيم: 26[.

)1(: »كلمة الكفر وفروعها، فقال:  قال العالمة عبدالرحمن السعدي 

نث ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ مث المأكل والمطعم، وهي شجرة الحنظل 

ونحوها. نث ٿ مث: هذه الش�جرة نث ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ مث، أي: من 

ثبوت، فال عروق تمسكها، وال ثمرة صالحة تنتجها، بل إن وجد فيها ثمرة، 

فه�ي ثم�رة خبيثة، كذلك كلم�ة الكفر والمعاصي، ليس له�ا ثبوت نافع في 

القل�ب، وال تثم�ر إال كل قول خبيث وعمل خبيث يس�تضر به صاحبه، وال 

ينتف�ع، وال يصع�د إلى الل�ه منه عمل صال�ح، وال ينفع نفس�ه، وال ينتفع به 

غيره«.

ودع�اة الحري�ات المذمومة هم دع�اة طحن التبن يريدون إفس�اد عجين 

)2(: »وق�د خلق الله س�بحانه  الن�اس وجّي�د حبوبه�م، ق�ال ابن القي�م 

)1( تيسير الكريم الرحمن ص484
)2( الفوائد ص256-254
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النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي ال تسكن والبد لها من شيء تطحنه، فإذا 

وض�ع فيها ح�ب طحنتة، وإن وضع فيها تراب أو حص�ى طحنته، فاألفكار 

والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحى، 

وال تبق�ى تل�ك الرحى معطلة ق�ط، بل البّد لها من ش�يء يوضع فيها، فمن 

الن�اس م�ن تطحن رح�اه حبا يخ�رج دقيقا ينفع به نفس�ه وغي�ره، وأكثرهم 

يطح�ن رماًل وحصى وتبنًا، ونحو ذلك، فإذا جاء وقت العجن والخبز تبّين 

له حقيقة طحينه.

فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده، وإن قبلته صار فكرا 

جواال، فاس�تخَدم اإلرادة، فتس�اعد ه�ي والفكر على اس�تخدام الجوارح، 

فإن تعذر اس�تخدامها رجعا إلى القلب بالُمنى والش�هوة وتوجهه إلى جهة 

المراد.

ومن المعلوم أن إصالح الخواطر أس�هل من إصالح األفكار، وإصالح 

األفكار أس�هل من إصالح اإلرادات، وإصالح اإلرادات أس�هل من تدارك 

فساد العمل، وتداركه أسهل من قطع العوائد.

فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ماال يعنيك، فالفكر 

فيما ال يعني باب كل شر، ومن فكر فيما ال يعنيه فاته ما يعنيه، واشتغل عن 

أنفع األشياء له بما ال منفعة له فيه.

الأقوال والأفكار الباطلة اأ�ضا�س كل �ضر 
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فالفكر والخواطر واإلرادة والهمة أحق ش�يء بإصالحه من نفسك، فإن 

ه�ذه خاصتك وحقيقتك التي تبتع�د بها أو تقرُب من إلهك ومعبودك الذي 

ال سعادة لك إال في قربه ورضاه عنك، وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه 

عليك.

وم�ن كان ف�ي خواطره ومجاالت فكره دنيئا خسيس�ا لم يكن في س�ائر 

أمره إال كذلك.

وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإراداتك، فإنه يفسدها عليك 

فس�ادا يصع�ب تداركه، ويلق�ي إليك أنواع الوس�اوس واألف�كار المضرة، 

ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه 

من قلبك وخواطرك فملكها عليك، فمثالك معه مثال صاحب رحى يطحن 

فيها جيد الحبوب، فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحم وغثاء ليطحنه 

في طاحونه، فإن طرده ولم يمكنه من إلقاء ما معه في الطاحون إستمر على 

طح�ن م�ا ينفع�ه، وإن مكّنه من إلق�اء ذلك في الطاحون أفس�د م�ا فيها من 

الحب، وخرج الطحين كله كاسدا.

والذي يلقيه الشيطان في النفس ال يخرج عن الفكر فيما كان ودخل في 

الوجود لو كان على خالف ذلك، وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أو 

فيما لم يملك الفكر فيه من أنواع الفواحش والحرام، أو في خياالت وهمية 
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ال حقيقة لها، إما في باطل أو فيما ال سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طوى عنه 

علم�ه، فيلقي�ه في تلك الخواط�ر التي ال يبلغ منها غاي�ة وال يقف منها على 

نهاية، فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح وهمه.

وجم�اع إصالح ذل�ك: أن تش�غل فكرك في ب�اب العل�وم والتصورات 

بمعرف�ة م�ا يلزمك من التوحيد وحقوقه، وفي الم�وت وما بعده إلى دخول 

الجن�ة والنار، وفي آفات األعمال وط�رق التحرز منها، وفي باب اإلرادات 

والعزوم أن تشغل نفسك بإرادته، وطرح إرادة ما يضرك إرادته«.

* * *

الأقوال والأفكار الباطلة اأ�ضا�س كل �ضر 
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الله ع�ضمنا بالوحي عن حرية ال�ضالل

الل�ه ع�ز وجل خلق الخلق، وأنزل كتبه، وأرس�ل رس�له، ليعصم الخلق 

من أسباب الضالل، قال تعالى: نث ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ مث ]التوب�ة: 115[، ق�ال العالمة 

)1(: »يعني أن الله تعالى إذا مّن على قوم بالهداية،  عبدالرحمن السعدي 

وأمرهم بس�لوك الصراط المس�تقيم، فإنه تعالى ُيتّمم عليهم إحسانه، ويبّين 

له�م جميع م�ا يحتاجون إلي�ه وتدعو إلي�ه ضرورتهم، ف�ال يتركهم ضالين 

جاهلين بأمور دينهم، ففي هذا دليل على كمال رحمته، وأن ش�ريعته وافية 

بجميع ما يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه«.

وذكر شيخنا العالمة محمد العثيمين  في فوائد اآليات اآلمرة بلزوم 

شرعه وطاعته)2(: »يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في اآلية، أربع قواعد 

مهمة، وهي:

كل عم�ل في�ه مض�ارة لمس�لم، أو فيه معصي�ة لله، ف�إن المعاصي من 

ف�روع الكف�ر، أو فيه تفريق بي�ن المؤمنين، أو فيه معاون�ة لمن عادى الله 

، فإنه محرم ممنوع منه، وعكس�ه بعكس�ه. ورس�وله 

)1( تيسير الكريم الرحمن ص394
)2( الكنز الثمين في تفسير ابن عثيمين )416-415/6(
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ومنها: أن األعمال الحسية الناشئة عن معصية الله ال تزال مبعدة لفاعلها 

ع�ن الله بمنزلة اإلصرار عل�ى المعصية حتى يزيلها ويت�وب منها توبة تامة 

بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات«.

فالمرخص�ون ألهل الض�الل لحرياتهم المذمومة هم ف�ي الحقيقة دعاة 

إلصرار الكفار وأهل المعاصي على كفرهم وضاللهم.

* * *

الله ع�ضمنا بالوحي عن حرية ال�ضالل
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اتفاق ال�ضرائع على محا�ضن الأعمال والأقوال
دال على تحريم الحرية المذمومة 

ال يرت�اب عاق�ل ف�ي أن ش�رائع الل�ه وملل�ه كلها ج�اءت بالح�ّث على 

محاسن األعمال واألخالق واألقوال، وذلك دال قطعا على تحريم الحرية 

المذمومة في األقوال واألفعال فضال عن االعتقادات، فإن مما أدرك الناس 

من كالم النبوة األولى إذا لم تستح فاصنع ماشئت)1(.

فالترخي�ص للن�اس أن يقول�وا ما ش�اءوا ويفعلوا ما ش�اءوا خارج 

ع�ن كل الش�رائع، ال يّرخ�ص في�ه من يعرف س�نة الل�ه في خلق�ه منذ 

خل�ق آدم  إل�ى أن ي�رث الل�ه األرض وم�ن عليها، فه�ذا ليس من 

، قال  ش�ريعة إبراهيم وال موس�ى وعيس�ى ومحمد وال أحد من النبيين 

: ألخيه هارون نث ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  موسى 

ے مث ]األعراف: 142[.

فم�ن ظن أن الش�رائع اتفقت فقط على عقيدة التوحيد وأركان اإلس�الم 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  نث  تعال�ى:  لقول�ه 

ڇڇ گ مث ]النح�ل: 36[، فه�و مخط�يء، ق�ال تعال�ى: نث چ چ چ چ 

ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

)1( رواه البخاري كتاب األدب باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت )ص1067 - رقم 6120(
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ڈ ژ ژ ڑ مث ]النح�ل: 90[، فالفواحش ال يأذن الله بها، 

والمنكر كذلك من األقوال واألفعال.

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  نث  تعال�ى:  ق�ال 

]البق�رة:  مث  ۈئ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

83[، فه�ذا ميثاق الله مع األمم الس�ابقة وهو ميثاق لن�ا أيضا وهو دال داللة 

صريح�ة عل�ى وجوب التكلم بالحق وبالحس�نى، والتحذير من كل س�وء، 

فكيف يقول طارق سويدان: قل ما شئت، ما عندي مشكلة؟!!

والل�ه عز وجل نعت الق�رآن بأنه: نث ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ مث ]اإلس�راء: 9[، وهك�ذا ينبغ�ي أن نهدي 
الخل�ق للتي هي أقوم، ال أن نرخص لهم ف�ي الحريات المذمومة، وكذلك 

نعت الله كتبه التي أنزلها على موس�ى وعيس�ى  قبل أن يصيبها التغييرو 

التبديل بأنها هدى ونور، قال تعالى: نث ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

گ گ ڳ ڳ ڳڳ ھ مث ]المائدة: 44[، فالفس�اد ال يرضى الله في 

تش�ريعه ف�ي أي زمان ومكان، ألنه مفس�دة محض�ة، فالترخيص به بدعوى 

الحرية قول خارج عن هدي المرسلين  جميعا.

ومما يدل على اتفاق الش�رائع عل�ى تحقيق التوحيد واألمر بمكارم 

األخ�الق والنه�ي ع�ن النقائص وسفاس�ف األقوال، قول�ه تعالى: 

اتفاق ال�ضرائع على محا�ضن الأعمال والأقوال دال على تحريم الحرية المذمومة 
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ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  نث 
ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ 
 :)1( ی ی جئ مث ]القص�ص: 48 - 50[، ق�ال اب�ن عطي�ة األندلس�ي 
»اآلي�ة ه�ذه حجة أمره الل�ه تعالى أن يصدع به�ا، أي: أنتم أيه�ا المكذبون 

به�ذه الكتب التي قد تضمنت األمر بالعبادات ومكارم األخالق ونهت عن 

الكف�ر والنقائ�ص، ووعد الله تعالى مع ذلك الث�واب عليها الجزيل إن كان 

تكذيبه�م لمعن�ى وبح�ال صحة فاءتوا بكت�اب من عند الله يه�دي أكثر من 

ه�دي ه�ذه اتبعه معكم، ثم قال تعالى: فان لم يس�تجيبوا ل�ك وهو قد علم 

أنهم ال يس�تجيبون على معنى اإليضاح لفساد حالهم، وسياق القياس البّين 

ألنهم متبعون ألهوائهم، ثم عجب تعالى من ضالل من يتبع هواه بغير هداية 

ولغير مقصد نّير، وقرر على ذلك على جهة البيان أي ال أحد أضل منه«.

فالكافرون ضالون يسيرون في طريق ضاللة بال قصد، أفعاقل يقول: إن 

هذا مرّخص لهم بدعوى الحرية؟!!.

* * *

)1( المحرر الوجيز )172/12(
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يهلكون اأنف�ضهم بحرياتهم الفا�ضدة

الله خلق جوارح اإلنس�ان ليس�تعملها في طاعته، فإذا استعمل جوارحه 

ف�ي الكف�ر بالل�ه ومحادته ورك�وب أنواع الش�رور م�ن األق�وال واألفعال 

واالعتق�ادات بدع�وى الحري�ة فإنه يس�ارع إلى إهالك نفس�ه وإت�ال فها ال 

إسعادها وإمتاعها كما يتوهم.

قال تعالى: نث ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ مث ]الزمر: 

)1(: »خسروا ما به تصلح القلوب  63[، قال العالمة عبدالرحمن السعدي 

من التأله واإلخالص لله، وما به تصلح األلس�ن من إشغالها بذكر الله، وما 

تصل�ح به الجوارح من طاع�ة الله، وتعّوضوا عن ذلك كل مفس�د للقلوب 

واألبدان، وخسروا جنات النعيم، وتعّوضوا عنها بالعذاب األليم«.

وكذل�ك م�ا ينفقه الكاف�ر في غير مرضات الله وبال وش�ر عليه، قال 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  تعال�ى: ف�ي ش�أن الكاف�ر نث 

مث ]البل�د: 5 - 6[. ک  ک 

)2(: »نث ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ مث:  قال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

ويطغ�ى ويفتخ�ر بم�ا أنفق م�ن األم�وال على ش�هوات نفس�ه، فيقول 

نث ڑ ک ک ک مث؛ أي: كثي�را، بعض�ه فوق بعض، وس�مى الله تعالى 
)1( تيسير الكريم الرحمن ص861

)2( تيسير الكريم الرحمن ص1092

يهلكون اأنف�ضهم بحرياتهم الفا�ضدة
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اإلنف�اق ف�ي الش�هوات والمعاصي إهالكا، ألن�ه ال ينفع المنف�ق بما أنفق، 

وال يع�ود إليه م�ن إنفاقه إال الندم والخس�ار والتعب والقل�ة، ال كمن أنفق 

ف�ي مرضاة الله في س�بيل الخير، فإن ه�ذا قد تاجر مع الل�ه وربح أضعاف 

أضع�اف ما أنفق، قال الل�ه متوعدًا هذا الذي افتخر بما أنفق في الش�هوات 

نث گ گ گ گ ڳ ڳ مث ]البل�د: 7[، أي: أيظ�ن ف�ي فعله ه�ذا أن الله ال يراه 

ويحاسبه على الصغير والكبير؟!

بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله ووكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمله 

من خير وشر«.

* * *
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الله يريد لهم الحياة والعلمانيون يريدون لهم الموت

روح ال�ذات هذه يس�توي فيه المس�لم والكافر، واإلنس�ان والحيوان، 
والحد الفاصل بين البهيمة واإلنس�ان روح اله�دى واإليمان، قال تعالى: 

نث ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
 ،]122 ]األنع�ام:  مث  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ 
)1(: »من كان مّي�ت القلب بع�دم روح العلم والهدى  ق�ال ابن القي�م 
واإليم�ان فأحياه ال�رب تعالى بروح أخرى غير الروح الت�ي أحيابها بدنه، 
وه�ي روح معرفت�ه وتوحي�ده ومحبت�ه وعبادته وحده ال ش�ريك له، إذ ال 
حي�اة للروح إال بذل�ك، وإال فهي في جملة األم�وات، ولهذا وصف الله 
تعال�ى من ع�دم ذلك بالم�وت، فق�ال: نث ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ مث، 
وق�ال تعال�ى: نث ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ مث ]النم�ل: 80[، وس�مى 
وحي�ه روحا لم�ا يحصل به من حياة القل�وب واألرواح، فقال تعالى: 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ڦ مث ]الش�ورى: 52[.

فأخب�ر أن�ه »روح« تحصل به الحي�اة، وأنه »نور«، تحص�ل به اإلضاءة، 

وقال تعالى: نث گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ مث ]النح�ل: 2[، وق�ال تعال�ى: نث ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ مث ]غافر: 15[.

)1( بدائع التفسير )180-179/2(

الله يريد لهم الحياة والعلمانيون يريدون لهم الموت



بطالن العلمانية ونق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان
430

فالوحي حياة الروح، كما أن الروح حياة البدن، ولهذا من فقد هذه الروح 

فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا واآلخرة، أما في الدنيا: فحياته حياة البهائم، 

وله المعيشة الضنك، وأما في اآلخرة فله جهنم ال يموت فيها وال يحيا«.

وتدّب�ر معاني القرآن تجده يوقظ الغافلين ع�ن معنى الحياة، قال تعالى: 

چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  نث 

چ چ مث ]الروم: 19[.

)1(: »وفي تسمية الكافر بالميت  قال الحافظ محمد بن علي الكرجي 

دلي�ل على إجازة اإلفراط في ذم اإلنس�ان ومدحه بم�ا يكون ظاهره خالف 

باطنه، وال يكون كذبا.

وبيان على أن اإلرادة في تس�ميته بالمي�ت زوال منفعة الحياة التي تنجيه 

عنه، وإن كان ذا روح.

وتس�مية المؤمن بالحي م�دح له، حيث كان بضد الكافر من المس�ارعة 

إلى اإليمان، وما ينجيه من عذاب الرحمن، ألنه ذو روح«.

وانظر كيف س�مى الله أوامره ونواهيه وتكاليفه حياة، فقال س�بحانه: 

نث ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې 

ق�ال   ،]24 ]األنف�ال:  مث  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

)1( نكت القرآن الدالة على البيان )606/3(
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)1(: »قول�ه تعالى: نث ۉ ېېمث: ليس  القاض�ي أب�و بكر ابن العربي 

يري�د به حياة المش�اهد واألجس�ام، وإنما يري�د به حياة المعان�ي والقلوب 

باإلفه�ام بدعائ�ه إياه�م إلى اإلس�الم والقرآن والح�ق والجه�اد، والطاعة 

واأللف�ة، وقيل: الم�راد به لما يحييكم في اآلخرة الحي�اة الدائمة في النعيم 

المقيم«.

* * *

)1( أحكام القرآن )845/2(

الله يريد لهم الحياة والعلمانيون يريدون لهم الموت





الباب الثالث
ك�ضف ال�ضبهات
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لكم دينكم ولي دين

من الش�بهات الت�ي يتعلق بها من رّخص في حري�ة الكفر قوله تعالى: 

نث ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ مث ]الكافرون: 6[، وهذا ال متعلق لهم فيه، فليس معنى 

اآلي�ة اق�رار الكافري�ن عل�ى كفرهم، وإنم�ا فيه الب�راءة من كفره�م وأننا ال 

نشاركهم كفرهم، ولذلك سميت هذه السورة بالبراءة من الشرك.

)1(: »إن هذا اإلخبار بأن لهم دينهم وله دينه، هل هو  ق�ال اب�ن القيم 

إق�رار فيكون منس�وخا أو مخصوصا؟ أوال نس�خ في اآلي�ة وال تخصيص؟ 

فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة، وقد غلط في السورة خالئق 

وظنوا أنها منس�وخة بآية الس�يف، العتقادهم أن ه�ذه اآلية إقتضت التقرير 

له�م عل�ى دنيهم، وظ�ن آخرون أنه�ا مخصوصة بم�ن يقرون عل�ى دينهم 

وه�م أه�ل الكت�اب، وكال القولين غلط محض، فال نس�خ في الس�ورة وال 

تخصي�ص، بل ه�ي محكمة عمومها ن�ص محفوظ، وهي من الس�ور التي 

يستحيل دخول النسخ في مضمونها، فإن أحكام التوحيد التي اتفقت عليها 

دعوة الرس�ل يس�تحيل دخول النسخ فيه وهذه الس�ورة أخلصت التوحيد، 

وله�ذا تس�مى س�ورة اإلخالص كم�ا تقدم، ومنش�أ الغلط: ظنه�م أن اآلية 

اقتض�ت إقرارهم على دينهم، ثم رأوا أن هذا اإلقرار زال بالس�يف، فقالوا: 

منسوخ، وقالت طائفة: زال عن بعض الكفار وهم من ال كتاب لهم، فقالوا: 

)1( بدائع الفوائد )249-248/1(
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ه�ذا مخصوص، ومع�اذ الله أن تكون اآلي�ة اقتضت تقريرا له�م، أو إقرارًا 

عل�ى دينه�م أبدا، بل لم يزل رس�ول الل�ه  في أول األمر وأش�ده عليه 

وعلى أصحابه، أشد على اإلنكار عليهم وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه 

والتهديد لهم، والوعيد كل وقت، وفي كل ناد.

وق�د س�ألوه أن يكف عن ذك�ر آلهتهم، وعيب دينهم، ويتركونه وش�أنه، 

فأب�ي إال مضي�ا عل�ى اإلنكار عليه�م وعيب دينه�م، فيكف يق�ال: إن اآلية 

اقتضت تقريره لهم؟!

معاذ الله من هذا الزعم الباطل، وإنما اآلية اقتضت البراءة المحضة كما 

تق�دم، وأن ما هم علي�ه من الدين ال أوافقكم عليه أبدًا، فإنه دين باطل، فهو 

مختص بكم ال نش�رككم فيه، وال أنتم تش�ركوننا في ديننا الحق، فهذا غاية 

البراءة والتنصل من موافقتهم في دينهم، فأين اإلقرار حتى يدعى النسخ أو 

التخصيص؟

أفت�رى إذا جوه�دوا بالس�يف كما جوه�دوا بالحجة، ال يص�ح أن يقال 

له�م: لك�م دينكم ولي دي�ن، بل هذه أي�ة قائمة محكمة ثابتة بي�ن المؤمنين 

والكافرين إلى أن يطهر الله منهم عباده وبالده.

، وبين أه�ل البدع  وكذل�ك حك�م ه�ذه البراءه بي�ن أتباع الرس�ول 

المخالفين لما جاء به، الداعين إلى غير س�نته، إذا قال لهم خلفاء الرس�ول 

لكم دينكم ولي دين
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ورثت�ه: لك�م دينك�م ولنا دينن�ا، ال يقتضي ه�ذا إقرارهم عل�ى بدعتهم، بل 

يقولون لهم هذا براءة منها، وهم مع هذا منتصبون للرد عليهم، ولجهادهم 

بحسب اإلمكان«.

)1(: »وهو  لم يدع المشركين إلى  وقال العالمة محمود ش�اكر 

المتاركة، فيدع لهم ملتهم التي هم عليها، ويدعوا له ملته التي هو عليها.

ولو كان األمر أمر متاركة، لكان ضربا من اإلقرار لما هم عليه، ولم يكن 

لدعوته إياهم إلى اتباعه معنى يعقل، وإنما أمر أن يقول للكافرين نث ٱ ٻ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٿ ٿ مث ]الكاف�رون: 1 - 4[، فه�و بهذه اآلي�ات يبرأ أن يكون متوجها 

بطاعته وخضوعه إلى ما يتوجهون له بالطاعة والخضوع، فهما ليس�ا سواًء، 

فهو يقيم وجهه بالطاعة والخضوع لله وحده س�بحانه، وهم يتوجهون إلى 

م�اال يعقل م�ن أصنامهم وأوثانه�م، وإن زعموا أنهم إنم�ا يتوجهون إليها، 

ليتقربوا بها إلى الله.

فأمر  أن يقول لهم: لكم سيرتكم التي سرتم عليها في التوجه لألصنام، 

مع زعمكم أنها تقربكم إلى الله زلفى، ولي سيرتي إلى الله وحدي في بعبادته 

سبحانه، فأنتم بريئون بشرككم مما أعبد، وأنا بريء مما تعبدون«.

* * *
)1( أباطيل وأسمار ص435
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ل اإكراه في الدين

وم�ن الش�بهات التي تعلق بها الس�ويدان في الترخيص ف�ي حرية الكفر 
قولة تعالى: نث ی جئ حئ مئىئ حخ مث ]البقرة: 256[، وهذا ش�أن من يأخذ اآلية 
مقطوع�ة عن س�ائر اآلي�ات ذات الصلة، وه�و من أوضح طرائ�ق ومناهج 
أه�ل الزيغ المبتدعين، وبذلك ضل�ت الخوارج وغيرهم، فال يجوز إجتزاء 

نصوص الوحي، فالواجب جمع النصوص جميعا في الموضوع الواحد.

وعن ذلك جوابان:

األول: قال تعالى: نث ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ مث ]البقرة: 193[، وعن ابن عمر  أن رسول الله  قال 
»أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال الله وأن محمدا رسول الله 
، ويقيم�وا الصالة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 

وأموالهم إال بحق اإلسالم، وحسابهم على الله«)1(.

وعن ابن عباس  أن رسول الله  لما بعث معاذا إلى اليمن قال: 
»إن�ك تقدم على قوم أهل كتاب، فليك�ن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز 
وج�ل، ف�إذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله ف�رض عليهم خمس صلوات من 

يومهم وليلتهم«)2(.

)1( رواه البخاري كتاب اإليمان باب فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم )ص7 
)ص  الله  إال  إله  ال  يقولوا  حتى  الناس  بقتال  األمر  باب  اإليمان  كتاب  ومسلم   ،)25 رقم   -

33 - رقم 129(
)2( رواه البخاري كتاب المغازي باب بعث أبي موسى إلى اليمن قبل حجة الوداع )ص736 - 
)ص  اإلسالم  وشرائع  الشهادتين  إلى  الدعاء  باب  اإليمان  كتاب  مسلم  ورواه   ،)4347 رقم 

31 - رقم 121(

ل اإكراه في الدين
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فإذا قبل الكافر اإلس�الم بالحوار وفهم الق�رآن فهذا أول ما يتدرج معه، 

وهك�ذا حصل أله�ل المدينة، فإن األوس والخزرج قبلوا اإلس�الم طوعا، 

فالمدينة فتحت بالقرآن.

أما إن كان الكافر مضارا بنفسه ساع في هالكها، ماضيا في كفره، معرضا 

عن النظر في اإلس�الم ومحاس�نه، فإننا نقّوم إعوجاجه بالسيف لمصلحته، 

فيكون كالدواء المر يكرهه الكافر وفيه إنقاذه من الهالك.

فالكافر إذا كان مقيما على كفره سائرا في طريق النار والهالك فإن جذبه 

بق�وة إلنق�اذه من الن�ار هذا مما يم�دح به اإلس�الم، وه�و مصلحة محضة 

للمدعوين لإلسالم، وأيضا في هذا منع لنشره الكفر في األرض.

وم�ن المعل�وم من أحوال الخل�ق أن اإلرادة رغبة ورهب�ة ولذلك أنزل 

الله الكتاب والحديد ليقوم الناس بالتوحيد والحق والقس�ط، قال تعالى: 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث 

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڦ مث ]الحديد: 25[.

)1(: »وكذلك قهر المسلمين لعدوهم  قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية 

باألسر يدعوهم إلى النظر في محاسن اإلسالم.

)1( جامع الرسائل )238/1(، تحقيق: د. محمد رشاد سالم
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فللرغبة والرهبة تأثير عظيم في معاونة االعتقاد، كما لإلعتقاد تأثير عظيم 

ف�ي الفع�ل والترك، فكل واح�د من العل�م والعمل، من االعتق�اد واإلرادة 

يتعاونان.

فالعل�م واالعتق�اد يدع�و إل�ى العم�ل بموجب�ه، واإلرادة رغب�ة ورهبة، 

والعمل بموجبها يؤيد النظر والعلم الموافق لتلك اإلرادة والعمل«.

فجهاد النبي  وأمته الكفار ليس لحظوظ أنفسهم وأهوائهم، ولو كان 

األمر كذلك ألباد خضراءهم، ولكن من ال يعرف مصلحة نفسه ويرمي بها 

في نار جهنم فإن النبي  تعامل معه باألخف فاألخف، ينصح الكافرين 

بالكلم�ة الطيب�ة ليبعدهم عن الن�ار فإن أبوا وأصروا على تقحمها اس�تعمل 

معهم من القوة ما يكون سببا في حجزهم عن نار جهنم.

وجهاد الكفار بالس�يف لمصلحة أنفس�هم أهون لهم م�ن عذاب الله إذا 

)1(: »هو  نزل بهم بسبب كفرهم ومداومتهم عليه، قال الحافظ البغوي 

مبعوث بالرحمة، كما ذكر، وكما أخبر الله س�بحانه وتعالى، وذلك أن الله 

س�بحانه وتعالى بعث األنبياء  وأيّدهم بالمعجزات، فمن أنكر من تلك 

األمم الحق بعد الحجة والمعجزة عذبوا بالهالك واالس�تئصال، ولكن الله 

س�بحانه وتعالى أمر نبيه  بجهادهم بالس�يف ليرتدعوا عن الكفر، ولم 

)1( شرح السنة )214/13(

ل اإكراه في الدين



بطالن العلمانية ونق�س تاأ�ضي�س القر�ضاوي وال�ضويدان
440

يجتاحوا بالس�يف، فإن للس�يف بقية، وليس مع الع�ذاب المنزل بقية، وقد 

روي أن قوم�ا من العرب قالوا: يارس�ول الله! أفنانا الس�يف، فقال: »ذلك 

أبقى آلخركم«، فهذا معنى الرحمة المبعوث بها ذكره الخطابي.

قلت: ومما يؤيد ذلك حديث عائش�ة  أن الله سبحانه وتعالى بعث 

إليه ملك الجبال، فقال: إن ش�ئت أن أطبق عليهم األخش�بين، فقال رسول 

: »ب�ل أرجو أن يخرج الل�ه من أصال بهم من يعب�د الله وحده ال  الل�ه 

يشرك به شيئا««.

وعود على اس�تدالل الس�ويدان وغيره على حرية الكف�ر بقوله تعالى: 

نث ی جئ حئ مئىئ حخ مث ]البق�رة: 256[، نق�ول إنه ال دليل فيه في الترخيص في 

الكف�ر، فمعن�ي اآلية أن العبد غي�ر مكره وال مجبر على فعل�ه، ألن له قدرة 

تامة وإرادة جازمة يختار بها فعله، ومن ذلك اإليمان بالله أو الكفر به، قال 

تعال�ى: نث ى ى ائ ائ ەئ ەئ مث ]التكوي�ر: 28[، ولذلك يؤاخذه الله على 

فعل�ه وكف�ره، وليس في�ه ترخيص ف�ي الكفر، وكيف يك�ون فيه ترخيص 

ف�ي الكف�ر وفي تمام س�ياق اآلي�ة تهديد ووعيد لم�ن كفر، ق�ال تعالى: 

مت  خت  حت  جت  يب  مبىب  خب  حب  جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ  ی  نث 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حخ  جخ  مح  جح  حجمج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ 
ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ مث ]البقرة: 

.]257 - 256
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فمن جعل الله عاقبته الخلود في النار فكيف يقال في حقه إنه حر في هذا 

الفعل، واآليات ذات الموضوع كلها دالة على هذا ومقررة أن ال رخصة وال 

حرية في الكفر لذلك يعاقب من كفر بالخلود في نار جهنم، قال تعالى: 

نث ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ مث ]لقمان: 23 - 24[.

)1(: »هذا بي�ان لكمال  الثان�ي: ق�ال العالم�ة عبدالرحمن الس�عدي 

ه�ذا الدين اإلس�المي، وأن�ه لكمال براهين�ه، واتضاح آيات�ه وكونه هو دين 

العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصالح واإلصالح ودين الحق 

والرشد، فلكماله وقبول الفطر له ال يحتاج إلى اإلكراه إنما يقع على ما تنفر 

عنه القلوب، ويتنافى مع الحقيقة والحق، أو لما تخفى براهينه وآياته، وإال 

فم�ن جاءه ه�ذا الدين ورده ولم يقبل�ه فإنه لعناده، فإن�ه نث يئ جب حب خب 

مبىب مث، فلم يبق ألحد عذر وال حجة إذا رّده ولم يقبله.

وال منافاة بين هذا المعنى وبين اآليات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله 

أمر بالقتال بنشر اإلسالم وليكون الدين كله لله، ولدفع اعتداء المعتدين على 

الدين، وأجمع المس�لمون على أن الجهاد م�اض مع البر والفاجر، وأنه من 

الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي، ومن ظن من المفسرين 

أن ه�ذه اآلي�ة تنافي آيات الجه�اد فجزم بأنها منس�وخة، فقوله ضعيف لفظا 

ومعنى كما هو واضح بّين لمن تدّبر اآلية الكريمة كما نّبهنا عليه.

)1( تيسير الكريم الرحمن ص112
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ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده ال شريك له، 

وكفر بالطاغوت - وهو كل ما ينافي اإليمان بالله من الشرك وغيره - فهذا 

قد نث يت جث مث مث، التي ال إنفصام لها، بل هو مستقيم على الدين 

الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلي دار كرامته.

ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم اآلية أن من لم يؤمن بالله بل كفربه وآمن 

بالطاغوت فإنه هالك هالكا أبديا ومعذب عذابا سرمديا«.

فاحذر أيها المس�لم من أن يش�غب بك الكافرون بتهويلهم ضد تش�ريع 

الجه�اد، فإن النصارى اس�تخدموا ه�ذا التهويل للتنفير عن دين اإلس�الم، 

وصاروا يعيبون به المس�لمين في فتوحهم األمصار وإدخالها في اإلسالم، 

)1(: »والنصارى تعيب من يقاتل الكفار بالس�يف، وفيهم  قال ابن القيم 

، ولجهلهم وضاللهم  م�ن يجعل هذا من أس�باب التنفي�ر عن محم�د 

ال يعلمون أن موس�ى  قاتل الكفار، وبعده يوش�ع بن ن�ون، وبعده داود 

وس�ليمان  وغيرهم م�ن األنبياء، وقبله�م إبراهيم الخلي�ل صلوات الله 

وسالمه عليهم أجمعين«.

فجهادنا هدفه عظيم ومقصده من أسمى المقاصد، وهو أن يكون الدين 

لل�ه، والثان�ي الرحم�ة بالكافري�ن بإنقاذه�م من الن�ار والع�ذاب األخروى 

)1( هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص73
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المقي�م، قال تعال�ى: نث ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ مث ]آل عمران: 103[.

وجاء في اإلنجيل في شأن عيسى  ما ينقمونه على نبينا محمد  

م�ن الجهاد بالس�يف، فلماذا يتناق�ض النصارى؟ هل هو مح�ض عناد، أو 

مضادة للحق؟

ق�ال العالم�ة رحمة الل�ه العثمان�ي الهن�دي  )ت:1308ه�(: »في 

الباب العاشر من إنجيل مّتى، هكذا: »ال تظنوا أني جئت أللقي سالما على 

األرض، ماجئت أللقي سالما، بل سيفا««.

ف م�ن اإلنجيل، وف�ي هذا تقرير  فإم�ا أن يق�ول النص�ارى: هذا مما ُحرِّ

لحاجته�م إل�ى كتابنا غير المب�ّدل، وإما أن يق�روا به فيكون وف�ق معيارهم 

المسيح عيسى ابن مريم متطرفا، وحاشاه من ذلك!

ونحن ال نطعن في نبي الله عيسى  من باب المراغمة، بل نوقر رسل 

الل�ه جميع�ا نث ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک مث ]النس�اء: 

.]151 - 150

* * *
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ذكر القراآن مقالت الكافرين

وهذا اس�تدالل السويدان لترخيصه في حرية الكفر بأن الله ذكر مقاالت 

الكافرين في القرآن، خبال واستدالل الجهال، وشغب أهل الزيغ والضالل، 

فإن الله لما ذكر مقاالت الكافرين ذكر أنها سبب هالكهم، وأن الله أنزل بهم 

العقوبات والمثالت بس�بب حرياتهم الكافرة، والله عز وجل ذكر مقاالت 

الكافري�ن الت�ي عارضوا بها الوحي وقت نزول�ه على نبينا محمد  

من أصناف وأنواع الكافرين، س�واء من كان منهم من كفار قريش، أو يهود 

المدين�ة وخيب�ر، أو نص�ارى نجران، أو غيره�م من الكف�رة الملحدين، أو 

الماديين الدهريين، ليبطلها، وليبّين للخلق أجمعين أن الكافرين ال يأتمون 

بش�يء، وال يتعلق�ون ببره�ان وال دلي�ل، وإنم�ا ه�و مح�ض عناد وش�غب 

وتهافتات من تلبيس الش�يطان وزخرفته وغروره، ث�م لما تمايزت صفوف 

المؤمني�ن من الكافرين، وظهر الح�ق ظهورا واضحا عرفته اإلنس والجن، 

ودخل الناس في دين الله أفواجا أمر الله المؤمنين بلزوم الحق واإلعراض 

ع�ن الكافري�ن ألن عناد الكافري�ن ال حد له ينته�ى إليه، وال يضي�ع الزمان 

بمج�اراة المعاندين، ق�ال تعال�ى: نث ې ېى ى ائ ائەئ ەئ 

ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ 

یجئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىبيب جث مث ]الشورى: 15[.
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)1(: »ألن البراهين قد ظهرت، والحجج  قال أب�و عبدالله القرطب�ي 

قد قامت، فلم يبق إال العناد، وبعد ال حجة وال جدال«.

)2(: »ومما ينبغي أن يعلم أن الله إذا   وقال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية 

أرسل نبيا وأتى بآية دالة على صدقه قامت بها الحجة، وظهرت بها المحجة، 

فمن طالبهم بآية ثانية لم تجب إجابته إلى ذلك، بل وقد ال ينبغي ذلك، ألنه 

إذا ج�اء بآي�ة ثانية طول�ب بثالثة، وإذا ج�اء بثالثة طولب برابع�ة، فإن طلب 

المتعنتين ال أمد له، ومعلوم أن من قامت عليه حجة بّينة في مس�ألة علم أو 

ح�ق م�ن حقوق العباد الت�ي يتخاصمون فيها لو قال: أن�ا ال أقبل حتى تقوم 

علي�ه حج�ة ثانية وثالثة كان ظالما متعديا، ولم تج�ب إجابته إلى ذلك، وال 

يمّكن الحكام الخصوم من ذلك، بل إذا قامت البّينة بحق المدعي حكم له 

بذلك ولو قال المطلوب أريد بّينة ثانية وثالثة ورابعة لم يجب إلى ذلك«.

)3(: »إذا تبّي�ن الح�ق بأدلت�ه  وق�ال العالم�ة عبدالرحم�ن الس�عدي 

اليقيني�ة ل�م يلزم اإلتيان بأجوبة الش�به ال�واردة عليه، ألنه الح�د لها، وألنه 

يعلم بطالنها، للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح، فهو باطل، فيكون حل 

الشبه من باب التبرع«.

)1( الجامع ألحكام القرآن )14/16(
)2( الجواب الصحيح لمن بّدل دين المسيح )275/4(

)3( تيسير الكريم الرحمن )110/1(
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وإذا عرف�ت ه�ذا فإنه الب�د من تذك�ر أن الكافرين والمبطلي�ن إذا وقفوا 

على ضالل عقيدتهم تمّنوا لو لم يتكلموا بالكفر والضالل، ووّدوا لو كانوا 

في جهة الحق واإلسالم، قال تعالى: نث ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ مث ]الحجر: 1 - 2[، فال يجوز لنا 

أن نت�رك الناس ينطلقوا من نقطة الضالل، وندع الناس يكفرون ويش�ركون 

ث�م يفارق أكثرهم الدنيا وهم كفار، بل الواج�ب أن نأخذ بأيدي الناس إلى 

طريق الحق وال نهدر تحذير القرآن لضالل الكافرين.

والله يفعل ما يريد، ونحن نفعل ما يشرع الله لنا نث وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ مث ]األنبياء: 23[، فالله عز وجل ذكر مقاالت الكافرين ليبطلها، وليعلمنا كيف 

ندفع شبهات الضالين، ال لنذيعها في الخلق فتضر المجتمع واألفراد.

)1(: »ولو شاء ربنا لكّفهم عن هذه المقاالت،  قال أبو بكر ابن العربي

وإذ أطلقه�ا على ألس�نتهم فقد نّص كيف تنقض أقوالهم، حس�بما تقرر من 

.» األدلة ومن كيفية استعمالها في كتابه وعلى لسان رسوله 

)2(: »وقد ش�حن الله كتب�ه الكريمة بكثير  وق�ال العالمة ابن الوزير 

من ش�به أعدائه الكفرة الفجرة، وأورد ش�نيع ألفاظهم وصريحها، ومنكرها 

وقبيحها، ليرد عليهم مقالتهم، ويعلم المؤمنين معاملتهم«.

)1( العواصم من القواصم ص 110
)2( العواصم والقواصم )170/1(



447

فإن قلت إن ما ذكره الله في القرآن من مقاالت الكافرين في أقوام مضوا، 

وش�به الكافرين اليوم ربما إختلفت عن أولئك؟ فالجواب أن أجوبة القرآن 

على ش�بهات الكافرين مع تقريره لحقائق التوحيد واإليمان وبيانه لش�رائع 

اإلس�الم متضمنة للجواب عن كل ش�بهة يمكن أن يوردها أي مبطل، نث ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ مث ]الفرقان: 33[.

)1(: »فالصحابة كانوا يعلمون ماجاء به  قال ش�يخ اإلسالم ابن تيمية 

، وفيم�ا جاء به بيان الحجة على بط�الن كفر كل كافر، وبيان  الرس�ول 

ذلك بقياس صحيح أحق وأحس�ن بيانا من مقاييس أولئك الكفار، كما قال 

 ،]33 ]الفرق�ان:  مث  نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  تعال�ى: 

أخبر سبحانه أن الكفار ال يأتونه بقياس عقلي لباطلهم إال جاءه الله بالحق، 

وج�اءه م�ن البيان والدلي�ل وضرب المثل بما هو أحس�ن تفس�يرا وكش�فا 

وإيضاحا للحق من قياسهم«.

فذكر الله لشبه الكافرين المقصود منه بيان سقوطها وظهور ضعفها، وفيه 

تعليم للمؤمنين كيفية نقض شبهات المعارضين لنور الوحي واإليمان، وليس 

مقصود ربنا حرية الضالل والترخيص في الكفر، وهو الذي نهى عنه.

)2(: »أهل الش�ر والفساد نوعان:  قال العالمة عبدالرحمن الس�عدي 

أحدهم�ا: المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبه�م الذين يدعون إليها، 

)1( نقص المنطق ص90-89
)2( القواعد الحسان لتفسير القرآن ص223-222

ذكر القراآن مقالت الكافرين
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ففى القرآن من االحتجاج على هؤالء وإقامة الحجج والبراهين على فس�اد 

أقوالهم شيء كثير، ال يأتي مبطل بقول إال وفي القرآن بيانه بالحق الواضح 

والبره�ان الجلي، ففيه ال�رد على جميع المبطلين م�ن الدهريين والماديين 

والمعطلي�ن والمش�ركين والمتمس�كين باألدي�ان المبدلة والمنس�وخة من 

اليه�ود والنصارى واألميي�ن نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ مث ]الفرقان: 33[، يذكر الله حجج هؤالء، ونقضها، ويبدي من األس�اليب 
المتنوعة في إفسادها ما هو معروف«.

فال حجة ألحد في الترخيص لحرية الكفر والش�رك بدعوى أن الله ذكر 

مقاالته�م في الق�رآن، فإن الله ذكره�ا ليبطلها ال إلقرارها كما قال ش�يخنا 

)1(، ناهيك أن الله بعد أن أبطلها أمرهم باالنتهاء  العالمة محمد العثيمين 

عن ضالالتهم ومقاالتهم الكفرية والشركية، قال تعالى للنصارى: نث پ پ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ 
مث  ک  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ 

]النساء: 171[.

* * *

)1( تفسير سورة الصافات ص 294
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فمن �ضاء فليوؤمن ومن �ضاء فليكفر

طارق الس�ويدان تج�اوز مرحلة إجت�زاء األدلة ذات الموض�وع الواحد 

لترويج ضالله إلى مرحلة إجتزاء اآلية الواحدة عن تتمتها التي تبّين معناها، 

وهذا من أس�باب ضالل�ه وإضالله للخلق، فقد اس�تدل بقوله تعالى:نث ڃ 

ڃ ڃ چ چ چچ گ مث ]الكه�ف: 29[، وكان واجبه أن يقرأ اآلية تامة 

ويتدّبر معناها، قال تعالى: نث ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ 

ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ک ک ک گ مث ]الكه�ف: 29[.فه�ذه اآلي�ة لي�س فيه�ا تخيير يين 

اإليمان والكفر، بل فيه تهديد ووعيد لمن كفر.

)1(: »وليس ه�ذا بإطالق من الله الكفر لمن  ق�ال أبو جعفر الطبري 

ش�اء، واإليمان لمن أراد، وإنما هو تهدي�د ووعيد، فقد بّين أن ذلك كذلك 

قوله نث ڇ ڇ ڇ ڇ مث، واآليات بعدها«.

)2(: »هذا من ب�اب التهديد والوعيد، ولهذا  وق�ال الحاف�ظ ابن كثير 

ق�ال نث ڇ ڇ مث، أي: أرصدنا نث ڇ مث، وهم الكافرون بالله ورس�وله 

وكتابه نث ڍ ڍ ڌڌ مث، أي سورها«.

* * *
)1( جامع البيان )244/15(

)2( تفسير القرآن العظيم ص826

فمن �ضاء فليوؤمن ومن �ضاء فليكفر
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اإنكار حد الردة

الس�ويدان كاد اإلسالم ومكر بعقيدته وس�عى في هدم حصون اإلسالم 

م�ن الداخل وزلزلة أركان�ه وحقائقه، فلم يكتف بدعوت�ه الضالة ألن يقول 

الناس ما ش�اءوا، ويعبدوا ما ش�اءوا، بل قال بحماية الشرك وتسويغ الردة، 

وش�ّن الغارة عل�ى األحاديث واآليات ال�واردة في عقوب�ة المرتدين، فقال 

الس�ويدان »عش�رات األيات القرآنية تؤكد الحرية المطلقة في الدخول في 

الدي�ن والخروج منه«، وقال »إن القرآن ليس فيه بيان ش�اف لحكم الردة«، 

وقال »إن أحاديث الردة أغلبها معلول سندا أو متنا«)1(.

، قال  وضالل السويدان الذي تفّوه به محض افتراء على الله ورسوله 

تعال�ى: نث ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ مث ]النح�ل: 116[، فاآلي�ات 

واضحة صريحة في الزجر والنهي عن الكفر ابتداء، وعن الكفر بعد إيمان، 

وه�و أقبح وأش�نع، ق�ال تعال�ى: نث ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ڭ ۇ ۇۆ ې مث ]المائدة: 54[، وقال تعالى: نث ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ مث ]آل عم�ران: 90[، وق�ال 

تعال�ى: نث ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے مث ]البقرة: 217[.

)1( صحيفة الوطن الكويتية،2012/5/19م
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والسنة جاءت مبّينة وموضحة ألحكام المرتدين، وأحاديثها متفق عليها 

في الصحيحين، وليست معلولة سنًدا أو متنا كما يفتري السويدان.

عن أبي موس�ى األش�عري  أن النبي  بعثه ومعاذ بن جبل  

إل�ى اليم�ن، ولما ق�دم معاذ على أبي موس�ى  ألقى له وس�ادة، وقال: 

انزل، فإذا رجل عنده موّثق، قال: ما هذا؟

قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهّود، قال: اجلس، قال: ال أجلس حتى يقتل، 

قضاء الله ورسوله »ثالث مرات يكررها«، فأمربه فقتل)1(.

، وفهم وعم�ل الصحاب�ة، ال كما يقول  فه�ذا حك�م الل�ه ورس�وله 

الزائغ السويدان.

وإجم�اع الصحاب�ة منعق�د عل�ى قت�ال المرتدي�ن ف�ي عه�د أب�ي بكر 

، ففي الصحيحين عن أبي هريرة  قال:  الصديق  بعد وفاة النبي 

، وكفر من كفر من العرب، قال  لما توفي النبي  واستخلف أبو بكر 

: أمرت أن  : يا أبا بكر! كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله  عمر 

، فمن  أقاتل الناس حتى يشهدوا: ال إله إال الله، وأن محمدا رسول الله 

)1( رواه البخاري كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد )ص 1193 - رقم 6923(، ومسلم 
كتاب اإلمارة باب النهي عن طلب اإلمارة )ص 818 - رقم 4718(

اإنكار حد الردة
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قال: ال إله إال الله عصم مني ماله ونفسه إال بحقه وحسابه على الله)1(.

)2(: »اتفق الصحاب�ة على قت�ال من جحد  ق�ال الحاف�ظ اب�ن حج�ر 

ال�زكاة«، فالصحاب�ة يجمعون على كف�ر وقتل المرتدي�ن فإجماع الصحابة 

الس�ابق حج�ة عل�ى كل م�ن خالفه�م م�ن بعده�م لوق�در وجوده، 

فالصحاب�ة  ه�م الجماع�ة، ق�ال تعال�ى: نث ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڍ ڍ مث.]النساء: 115[.

فالمرتد يقتل لردته وإن لم يقاتل، أما البغاة المس�لمون فإنهم ال يقاتلون 

إال إذا ب�دأوا القتال، وبهذا يندحر تلبيس الس�ويدان ال�ذي حاول أن يخلط 

بين أحكام المرتدين والبغاة.

قال اإلمام عبدالعزيز بن باز  بعد شرحه للعقيدة اإلسالمية)3(: »هذه 

ه�ي العقيدة اإلس�المية المحمدية، وقد وقع من بع�ض الناس قوادح فيها، 

ونواقض تنقضها يجب أن نبّينها في هذه الكلمة، والقوادح قس�مان: قس�م 

ينقض هذه العقيدة وُيبطلها، فيكون صاحبه كافرا، نعوذ بالله، وقسم ينقص 

هذه العقيدة ويضعفها، فاألول: يسمى ناقضا، وهو: الذي يبطلها ويفسدها، 

)1( رواه البخاري كتاب الزكاة باب وحوب الزكاة )ص 225 - رقم 1399(، ومسلم كتاب اإليمان 
باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال الله ومحمد رسول الله ويقيموا الصالة )ص 32 

- رقم 124(.
)2( فتح الباري )277/12(

)3( مجموع الفتاوى البازية )13/8-14(، الطبعة الثالثة
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ويكون صاحبه كافرا مرتدا عن اإلسالم، وهذا النوع هو: القوادح المكفرة، 

وهي نواقض اإلسالم، وهي الموجبة للردة، هذه تسمى نواقض.

والناقض: يكون قوال، ويكون عمال، ويكون اعتقادا، ويكون شكًا.

فق�د يرت�د اإلنس�ان بقول يقول�ه أو بعمل يعمل�ه، أو باعتق�اد يعتقده، أو 

بش�ك يطرأ علي�ه. هذه األمور األربع�ة كلها يأتي منها الناق�ض الذي يقدح 

ف�ي العقي�دة ويبطلها، وقد ذكرها أهل العلم في كتبهم، وس�موا بابها »باب 

حكم المرتد«، فكل مذهب من مذاهب العلماء، وكل فقيه من الفقهاء ألف 

كتب�ا - ف�ي الغالب - عندما يذكر الحدود يذكر »ب�اب حكم المرتد«: وهو 

الذي يكفر بعد اإلس�الم، ويس�مى هذا: مرتدا، يعني: أنه رجع عن دين الله 

: »من بدل دينه فاقتلوه«، خّرجه البخاري في  وارتد عنه، قال فيه النبي 

الصحيح«.

فشتان بين السويدان المتعالم الذي يقول عن أحاديث الردة »معلولة سندا 

أو متنا«، وبين اإلمام ابن باز  وغيره الذين قطعوا بداللتها وصحتها.

* * *

اإنكار حد الردة
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الخاتمة

هك�ذا انتهى بنا المقام في الرد على القرضاوي والس�ويدان، وال يرتاب 

مس�لم ف�ي تهافت دع�وة القرض�اوي والس�ويدان ف�ي تقدي�م الحرية على 

الش�ريعة، والقرآن كله رد على هذا االنح�راف والزيغ المهلك والمضعف 

لألمة اإلسالمية لو التزمته.

ذك�رت بعضا من أدلة القرآن والس�نة في الرد عليهم�ا اختصارا وتقديما 

لأله�م وإال ف�إن القرآن كله دال على بطالن دعوة القرضاوي والس�ويدان، 

وهذا يعرفه كل مسلم يعقل سبب إرسال الرسل وإنزال الكتب.

وال يعجب مس�لم من زيغ المبتدعين إلى هذه الدرجة خصوصا في هذا 

الوقت الذي تماأل أهل الش�ر فيه على اإلس�الم وتداعوا إلى مس�خ عقيدته 

وتضييع هويته واحتالل دياره فإن البدع بريد الكفر كما قال الس�لف، وقال 

: »فإن البدع ال تزال تخرج من صغير إلى كبير  شيخ اإلسالم ابن تيمية 

حتى تخرجه إلى اإللحاد«.

اإلس�الم دين وش�رع تكّفل الل�ه بحفظه وظه�وره، قال الل�ه تعالى: 

نث ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں مث ]الحج�ر: 9[، وق�ال تعالى: نث ٺ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
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ڦ ڦ مث ]التوبة: 33[، وشأن المؤمن الصادق تقديم شرع الله على 

العلماني�ة وكل ملة ونحلة، ق�ال تعالى: نث ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں مث ]الحج�رات: 1[. وم�ن س�نن الله عز وجل 

الكونية أن يقّدر معارضة الحق بأهل الباطل ليبتلي عباده ويميز الخبيث من 

الصادق، قال تعال�ى: نث ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇۇ ۇئ مث ]آل عم�ران: 179[، وكذلك ليس�تعمل أولي�اءه في نصرة دينه، 

فيرفع درجاتهم في اآلخرة.

فالمؤمن�ون الصادق�ون ينصرون الحق وينصحون للخل�ق ويقومون بما 

أوجب الله عليهم من الدفاع عن اإلسالم والشريعة ورد زيغ الضالين الذين 

صاروا طوع أهداف الكفار في مسخ هوية اإلسالم وتضييع شرعه.

أيها المس�لمون الزموا دينكم فإنه وحي معصوم تنزيل من حكيم حميد، 

ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، ش�ريعة غراء، صدق في األخبار 

وع�دل ف�ي األح�كام، ق�ال تعال�ى: نث ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ 

ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ مث ]األنع�ام: 115[، ش�ريعة أحاط�ت بكل ش�يء 

حكم�ا وعلما، ق�ال تعال�ى: نث ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ مث ]األنعام: 38[.

الخاتمة
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وه�ذا الدي�ن منصور بإذن الله بعز عزيز أو ذل ذليل كما قال النبي، ونبينا 

 أخبر بأن مكة ستبقى دار إسالم إلى يوم القيامة كما جاء في الصحيحين 

»ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية«، وفي صحيح مس�لم قال النبي

: »يأرز اإليمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها«، فاثبتوا على ش�رع 

ربكم، واحذروا الزائغين، فسحقا لمن غّير وبّدل.

والحمد لله رب العالمين






